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Sammanfattning 

Agil projektledning är ny i jämförelse med traditionell projektledning. 

Projektarbetsformen anammas av allt fler, projekten blir fler, med varierande 

karaktär. I en värld med ökad förändringstakt och ökade krav krävs 

anpassningsförmåga, något som agil metod erbjuder. Agila metoder är dock inte 

lämpade för alla typer av projekt. Syftet med studien var att öka förståelsen för 

vad som motiverar till implementering samt användning av agila metoder i projekt 

och verksamhet, vad som kan förväntas bli utmaningar respektive fördelar vid 

implementering samt användning av agila metoder, samt om förväntningar på 

agila metoder infriades. Studien var kvalitativ och genomfördes genom 

semistrukturerade intervjuer vilka spelades in och transkriberades. Insamlad data 

analyserades med utgångspunkt i tematisk kvalitativ analys. Sammanlagt 

genomfördes tre analyser - en per forskningsfråga. De tre analyserna resulterade i 

sammanlagt tretton teman. Motiv till att arbeta agilt förekom i variation, varav 

främsta motiv till att implementera samt arbeta agilt var ökad effektivitet och 

delaktighet, samt visualisering av arbete. Vid implementering var det avgörande 

med kunskap och utbildning för såväl ledning, anställda, som kund. Agila metoder 

anpassades till verkligheten och verksamheten. Kunder ville arbeta agilt, samtidigt 

som deras kunskap var bristfällig. Förväntningar som förelåg implementering 

bekräftades. Agil metod håller vad den lovar. 

Nyckelord: Agil projektledning; motiv för agila metoder; agil implementering; 

agila fördelar; agil anpassning. 
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Abstract 

Compared to traditional project management methods, agile methods are new. 

The use of project work keeps increasing, including the number of projects, with 

varying characteristics. In a world with a growing speed of change and with 

growing demands, there’s a need for adjustment, something which agile methods 

offer. However, agile methods are not suitable for all types of projects. The aim of 

the study was to broaden the understanding of what motivates implementation and 

usage of agile methods in projects and operations, challenges and advantages that 

can emerge through implementation and usage of agile methods, and if 

expectations of agile methods were confirmed. The study was qualitative and was 

made through semi-structured interviews, which were recorded and later 

transcribed. Collected data was analyzed based on thematic qualitative analysis. A 

total of three analyses were made - one per research question. All together the 

three analyses resulted in a total of thirteen themes. Motives for working agile 

varied, whereas primary motives for implementing and working with agile 

methods were increased efficiency, increased participation, and increased 

visualization of work. During on-going implementation, knowledge and training 

was crucial, including management, employees and customers. Agile methods 

were adjusted to reality and operations. Customers wanted to take part in working 

with agile methods, while their knowledge was inadequate. Expectations that 

existed before the implementation were confirmed. Agile methods hold what it 

promises. 

Key words: Agile project management; Motives for agile methods; Implementing 

agile; Agile advantages; Agile adjustment. 
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1 Inledning 
I inledningen presenteras bakgrund till valt område, följt av tidigare forskning och 

problemområde. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 

Projekt har funnits i alla tider (Ulfvens, 1997). Projekt som uttalad arbetsform har 

funnits i närmare 70 år och har med åren blivit allt mer vanlig (Jansson & Ljung, 

2004). I dag är projekt vanligt förekommande och ett väl etablerat arbetssätt 

(Jansson & Ljung, 2017) och återfinns i de flesta organisationer (Gustavsson, 

2016). Projekten blir allt fler (Gustavsson, 2016). 

Traditionell projektledning, eller klassisk projektledning, är benämning av de 

metoder som funnits sedan projekt som arbetsform började användas (Jansson & 

Ljung, 2004), vilka förknippas med projektledningsverktyg som Gantt-schema, 

logiskt nätverk, Work Breakdown Structure (WBS) (Jansson, 2017; Jansson & 

Ljung, 2004), PERT, CPM och Earned Value (Jansson & Ljung, 2004). I 

traditionell projektledning krävs enorma insatser under planeringsfasen och 

kravdefinitionerna är ofta väl detaljerade (Cervone, 2011). Det kan skapa 

svårigheter eftersom förändringar lätt uppstår vilka kan påverka projektet 

(Cervone, 2011). Traditionell projektledning utgår från att sådant som kan 

påverka projektet går att förutse (Hass, 2007). Vattenfallsmetoden är benämning 

av den traditionella projektledningsmetod (Jansson, 2017) vilken bygger på 

antaganden att både mål och process är möjliga att beskriva i förväg och att de 

inte förändras under arbetets gång (Jansson, 2016). 

I dag anammar allt fler projektarbetsformen, och projekten och deras karaktär blir 

fler. Det skapar behov av nya sätt att arbeta samt tänka kring processen. 

(Gustavsson, 2016; Jansson & Ljung, 2004) 

Förändrade förutsättningar och behov 

Det senaste årtiondet har projektledning genomgått omfattande förändringar 

(Cervone, 2011). I systemutvecklingsbranschen ansågs traditionella metoder, 

vilka tidigare hade fungerat, vara problematiska (Cervone, 2011). Omfattande och 

tidskrävande planering gällande projekt resulterade i att krav hann förändras innan 

projektstart (Cervone, 2011). En motreaktion till traditionella metoder uppstod 
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bland annat för att projektdeltagare ansåg dem vara tröga och upplevde sig mer 

hindrade än hjälpta av dem (Gustavsson, 2016). Ur det här sammanhanget växte 

agil projektledning fram (Cervone, 2011).  

I dag är marknads- och affärsprocesser mer komplexa, sammankopplade, 

ömsesidiga och inbördes relaterade än någonsin tidigare (Hass, 2007). Fler och 

ständiga förändringar för företag kräver metoder som är mer anpassningsbara 

(Maso & Jain, 2006; PMI, 2017; Sharifi & Zhang, 2001) och flexibla, för att 

kunna möta utmaningar och möjligheter (Fernandez & Fernandez, 2008). Det är 

inte logiskt att använda projektledningsmetoder för arbetsprocesser och 

uppföljning vilka använts sedan 1950-talet, när flera av dagens projekt skiljer sig 

från dåtidens (Jansson & Ljung, 2004). 

Agil betyder smidig och är ett samlingsnamn för ett flertal metoder, däribland 

Extreme Programming, Scrum och Lean (Gustavsson, 2016) vilka ursprungligen 

konstruerades för små, enskilda projekt (Boehm & Turner, 2005). 

Huvudprinciperna för agila metoder är flexibilitet, ständig förbättring och 

effektivisering av arbetsprocesser (Gustavsson, 2016). Centralt för agil metod är 

små och självgående team (Lindsjørn et al., 2016). Benämningar som agil 

projektledning, agil metod, agil metodik, etc. används synonymt i uppsatsen. 

Sedan det Agila Manifestet utformades år 2001 (se bl.a. Beck et al. 2001; 

Gustavsson, 2016; Highsmith, 2001; Jovanovic et al., 2017) har projektledning 

som sådan genomgått stora förändringar (se bl.a. Cervone, 2011; West, 2011). 

Agil projektledning, som har sitt ursprung i it- och systemutvecklingsbranschen, 

blir allt mer populär (se bl.a. Cervone, 2011; Misra et al., 2010; Stålhane et al., 

2012; West, 2011). Agil metodik är i dag ett övervägande it-fenomen (Serrador & 

Pinto, 2015). Populariteten idag sträcker sig bortom systemutveckling till fler 

typer av branscher, verksamheter samt projekt (se bl.a. Cervone, 2011; Eylean, 

2014; Ionel, 2008; Rigby et al., 2016). 

1.2 Forskningsöversikt 

Redan för tio år sedan fanns mycket forskning om agil metod. Däremot fanns det 

inte alls i lika stor utsträckning detaljerad rapportering om själva användandet, 

genomslag eller framgång (Begel & Nagappan, 2007). Mycket har hänt på tio år. 

Idag finns gott om forskning, både gällande användning och framgång (se bl.a. 
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Beaumont et al., 2017; Dönmez & Grote, 2018; Lindsjørn et al., 2016). Dock är 

majoritet av befintlig forskning inte tillräcklig. Teoretisk och konceptuell bas 

saknas ofta (Lagerberg et al., 2013; Wang et al., 2012). Ytterligare empiriska 

studier behövs för att stärka redan befintliga bevis för påstådda effekter vid 

användandet av agil metod (Lagerberg et al., 2013), motiv till att arbeta agilt 

(Tripp & Armstrong, 2018), inklusive hinder och styrkor med implementering 

(Gandomani & Nafchi, 2016). 

Befintlig forskning om agil projektledning berör bland annat risker och 

utmaningar, och hur agila team hanterar osäkerheter (se bl.a. Dönmez & Grote, 

2018; Ghobadi & Mathiassen, 2015, 2017; Gregory et al., 2016). Vidare finns 

forskning om hur agil metod påverkar samt förändrar arbetsprocesser och 

organisatoriska roller, grundläggande förutsättningar som behövs vid 

implementering, samt vad agila team tycker om agila principer (se bl.a. 

Gandomani & Nafchi, 2016; Jovanovic et al., 2017; Nurdiani et al., 2016; 

Williams, 2012). 

Fördelar och motiv 

Organisationer som implementerar agila metoder har varierande motiv. Det finns 

enligt Tripp och Armstrong (2018) få empiriska bevis i form av studier vilka berör 

faktorer som driver implementering av olika agil principer och delar, samt 

huruvida skillnader i den uppsättning agila principer och delar som implementeras 

påverkar agila teams utförande av arbete. (Tripp & Armstrong, 2018) 

Motiv till implementering av agila metoder är förbättrad kvalitet på slutresultat 

(Hajjdiab & Taleb, 2011; Tripp & Armstrong, 2014), ökad moral hos utvecklare, 

uppnådd tillfredsställelse hos intressenter (Hajjdiab & Taleb, 2011), förbättrad 

effektivitet (Serrador & Pinto, 2015; Tripp & Armstrong, 2014), möjlighet till 

snabb anpassning till förändringar i en arbetsmarknadsmiljö som kräver korta 

tidsramar och leveranser, möjlighet till snabb feedback och respons från kund 

(Rao et al., 2011), samt ett starkt fokus på teamet och gruppdynamik, vilket 

upplevs saknas i traditionell projektledning (West, 2011). De agila principer som 

anses vara viktigast är daily scrum, iterativt arbete, provtest av produkt eller 

mjukvara, retrospective samt burndown chart (Tripp & Armstrong, 2014), vilka 
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beskrivs i 2.1 Bakgrund och 2.3 Scrum. Gällande beslut om agil implementering 

var personligt intresse den mest influerande faktorn (Vijayasarathy & Turk, 2008). 

Erfarenheter av användning av agilt och Lean är övervägande positiva (Laanti et 

al., 2011; Rodríguez et al., 2013). Agila metoder påverkar arbete och 

arbetsprocesser positivt (Tripp & Armstrong, 2014), och har även positiv inverkan 

på intressenters övergripande tillfredsställelse (Serrador & Pinto, 2015). 

Förväntningar på agil metod inför implementering är bland annat högre 

tillfredsställelse, upplevd känsla av effektivitet, ökad kvalitet och öppenhet, ökad 

autonomi, samt tidigare upptäckt av fel (Laanti et al., 2011). Nämnda 

förväntningar bekräftades efter införandet (Laanti et al., 2011). 

1.3 Problemområde 

Det finns en utbredd uppfattning om agila metoder och fördelar med dem (se bl.a. 

Laanti et al., 2011; Tripp & Armstrong, 2014, 2018). Det har resulterat i att allt 

fler inför agila metoder (se bl.a. Cervone, 2011; Eylean, 2014; Rigby et al., 2016). 

Frågan är om de som inför agila metoder drivs av viljan att ”vara moderna” eller 

”hänga med” i en pågående trend, för att det efterfrågas av kund, för att 

organisationen som sådan kräver eller är i behov av en agil förändring, eller av 

annan anledning. Det är möjligt att det finns ytterligare motiv till varför agila 

metoder införs än de som forskning hittills funnit (se bl.a. Hajjdiab & Taleb, 

2011; Tripp & Armstrong, 2014). Det eftersom agila metoder idag förekommer i 

långt fler organisationer än de inom it- och systemutvecklingsbranschen (se bl.a. 

Cervone, 2011; Eylean, 2014; Rigby et al., 2016).  

Förutom möjlighet till ytterligare motiv är det möjligt att det finns ytterligare 

utmaningar gällande implementeringsprocessen (se bl.a. Dikert et al., 2016; 

Gandomani & Nafchi, 2016). Likaså kan det tänkas finnas ytterligare krav, behov 

eller utförandesätt för att lyckas med implementeringen än vad som hittills 

framkommit (se bl.a. Boehm & Turner, 2005; Dzamashvili-Fogelström et al., 

2010; Misra et al., 2010). 

Det framgår av befintlig forskning vad som kan förväntas bli utmaningar, nytta, 

etc. Däremot behöver det som ansågs positivt efter införandet, med facit i hand, 

inte nödvändigtvis ha varit det som motiverade företag att fatta beslut om 

införandet. Likaså det som till en början förväntades av agil metod.  
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Eftersom det kan tänkas finnas ytterligare motiv än vilka hittills framkommit, och 

eftersom förväntningar om eventuella fördelar som förelåg införandet av agilt inte 

behöver vara det som anses vara fördelar efter införandet, behövs vidare studier 

på området. Det behövs dessutom vidare studier eftersom allt fler företag utanför 

systemutvecklingsbranschen anammar agil metodik, vilken implementeras i 

verksamheter vilka inte alltid kan implementera metodiken till fullo. Motiv kan 

dessutom tänkas variera mellan företag och branscher. Det kan även variera i 

vilken utsträckning agil metodik implementeras, det vill säga om agilt kombineras 

med annan projektledningsmetod eller om agilt införs endast för vissa av 

verksamhetens projekt. 

Ökade kunskaper inom området, genom föreliggande studie, kan vara behjälpliga 

de företag och verksamheter vilka önskar införa agil projektledningsmetodik i 

projekt och verksamhet. Likaså kan ökade kunskaper vara behjälpliga redan 

befintliga agila användare. Genom ökade kunskaper och förståelse för agila 

metoder, vad som är att vänta gällande implementeringsprocessen samt 

efterföljande arbete, kan företag och verksamheter bättre förbereda sig samt förstå 

vad som är viktigt att lägga fokus vid för att lyckas.   

1.4 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien var att öka förståelsen för vad som motiverar företag och 

verksamheter att införa och arbeta med agila metoder i projekt och verksamhet, 

vad som kan förväntas bli utmaningar respektive fördelar vid implementering 

samt användning av agil metod, samt om förväntad nytta av agila metoder 

infriades efter genomförd implementering. 

Forskningsfrågor 

1) Vilka motiv finns för övergång till och implementering av agil metod? 

2) Vilka utmaningar respektive fördelar finns vid implementering samt 

användning av agil metod? 

3) Infriades de förväntningar vilka förelåg implementering av agil metod? 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
I teoriavsnittet ges en kort beskrivning av hur agil projektledningsmetod vuxit 

fram. Därefter berörs definitionsproblematiken med agila metoder, följt av 

beskrivning av metoden Scrum. Vidare redogörs för vad som anses viktigt vid 

implementering, samt vilka fördelar och utmaningar som kan finnas både inför, 

under samt efter införandet. Slutligen ges en kort beskrivning av hur användandet 

av agila metoder ser ut idag.  

2.1 Bakgrund 

Agila föreställningar och tankesätt har funnits lika länge som projekt varit en 

uttalad arbetsform (Gustavsson, 2016; Liao et al., 2012). Gerald M. Weinberg har 

kallats ”the grandfather of Agile Programming” (LeanPub, 2017). Så här uttryckte 

sig Gerald M. Weinberg skriftligen om sin tid på IBM: 

We were doing incremental development as early as 1957, in Los 

Angeles, under the direction of Bernie Dimsdale [at IBM’s Service 

Bureau Corporation]. […] developing a large simulation for Motorola, 

where the technique used was, as far as I can tell, indistinguishable from 

XP. […] All of us, as far as I can remember, thought waterfalling of a 

huge project was rather stupid, or at least ignorant of the realities... I 

think what the waterfall description did for us was make us realize that 

we were doing something else, something unnamed except for software 

development. (Larman & Basili, 2003, pp. 48) 

Trots att ett iterativt och inkrementellt arbetssätt förekom redan under 1950-talet, 

var det först i mitten av 70-talet agila metoder började figurera på riktigt. 

Genombrottet kom i och med E. A. Edmonds (1974) artikel om att arbeta 

inkrementellt och iterativt. (Edmonds, 1974 i Gustavsson, 2016; Liao et al., 2012) 

I mitten av 80-talet publicerades en artikel med forskning gjord av Hirotaka 

Takeuchi och Ikujiro Nonaka (1986). I artikeln nämndes agila principer och idéer 

(Cervone, 2011) vilka liknades vid rugby (Gustavsson, 2016). Rugbyapproachen 

användes eftersom studerade team arbetade likt rugbyteam (Gustavsson, 2016; 

Takeuchi & Nonaka, 1986). De arbetade tätt, effektivt, och med blandad 

kompetens för att klara av projektets alla delar från början till slut, istället för att 
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projektet skulle lämnas mellan olika segmenterade grupper med olika kompetens 

(Gustavsson, 2016; Takeuchi & Nonaka, 1986). 

Även om grunden för agilt lades flera årtionden bakåt i tiden, var det inte förrän 

Schwaber och Sutherland pratade om agil systemutvecklingsmetod på en 

konferens år 1995 (Cervone, 2011) som agil metod fick sitt genomslag 

(Gustavsson, 2016). Det genom introduktionen av metoden Scrum (Gustavsson, 

2016). Vidare fick agil metod genomslag i och med det agila manifestet som 

grundades 2001 (se bl.a. Beck et al., 2001; Highsmith, 2001; Jovanovic et al., 

2017). Utveckling av samtliga agila metoder har handlat om att effektivisera 

projektarbete och processer (Gustavsson, 2016) för att kunna möta förändringar 

samt marknadens krav (PMI, 2017a). 

You must embrace change, as it is the only certainty. While the goals of a 

project may remain stable, the means of reaching them may get modified 

or even redone. The only way to keep pace with change is 

communication—talk to people, listen to them, ask questions. Bad news 

is good! If someone shares something we weren’t expecting, we can take 

steps to help the situation. - David Maynard (PMI, 2017a, pp. 4) 

Agila metoder kännetecknas av korta perioder av arbete, inte längre än en månad, 

där krav och mål för projektet kan komma att ändras under projektets gång 

(Gustavsson, 2016; PMI, 2017b). Agila team är tvärfunktionella och arbetar i 

iterationer, även kallat sprintar (Deemer et al., 2012). I ett agilt projekt, här 

beskrivet enligt regler för Scrum, utformas och används en produktlogg i vilken 

samtliga projektets aktiviteter framgår (Cervone, 2011; Deemer et al., 2012; 

Gustavsson, 2016). För varje sprint väljs aktiviteter ut och bildar en sprintlogg 

(Cervone, 2011; Deemer et al., 2012; Gustavsson, 2016). Ett annat agilt verktyg är 

progressdiagram, eller burndown chart, i vilket projektets status framgår gällande 

återstående tid (Gustavsson, 2016). Burndown chart ska enligt regler uppdateras 

dagligen (Gustavsson, 2016). 

Det agila manifestet 

I februari 2001 kom benämningen agil till och det Agila Manifestet, Agile 

Manifesto, utformades (Gustavsson, 2016; Highsmith, 2001). I utformningen 

deltog representanter för flertalet agila metoder, däribland Extreme Programming 
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och Scrum, samt andra sympatiska till behovet av ett alternativ till de 

dokumentationsdrivna, tungviktiga mjukvaruutvecklingsprocesserna (Highsmith, 

2001). De bildade The Agile Alliance och ett symboliskt Manifesto for Agile 

Software Development undertecknades av samtliga (Highsmith, 2001). I 

manifestet framgår att de värdesätter individer och interaktioner framför processer 

och verktyg, fungerande programvara framför omfattande dokumentation, 

kundsamarbete framför kontraktsförhandling, och anpassning till förändring 

framför att följa en plan (Beck et al., 2001). 

Agil systemutveckling baseras på de 12 grundläggande principerna, vilka framgår 

av manifestet (se bl.a. Beck et al., 2001; Gustavsson, 2016; Jovanovic et al., 

2017). Samtliga principer behöver inte användas utan kan skiljas åt och användas 

i varierande konstellation, beroende på typ av bransch och projekt (Gustavsson, 

2016). 

2.2  Definitionsproblematiken 

Det finns ett flertal metoder som går under benämningen agil, många av dem 

snarlika (Liao et al., 2012; Tripp & Armstrong, 2014). Några exempel är Extreme 

Programming (Liao et al., 2012; Theunissen et al., 2005), Scrum (Schwaber & 

Sutherland, 2016; Tripp & Armstrong, 2014), Kanban och Scrumban (Eylean, 

2014; Pahuja, 2015), Lean (Gustavsson, 2016; Rasnacis & Berzisa, 2017), och 

Puls (Sebastyén, 2017).  

Det agila manifestet definierar tydligt vad agil står för, och ger exempel på agila 

metoder (se bl.a. Beck et al., 2001; Highsmith, 2001). Trots det kan det upplevas 

svårt att hålla isär metoder och tillhörande praxis (Conboy, 2009). Flera av 

metoderna har många likheter, samtidigt som de även skiljer sig åt (Conboy, 

2009). Metoden Puls har hämtat mycket inspiration från Scrum (Sebastyén, 2017), 

Lean har varit inspiration för andra agila metoder (Gustavsson, 2016), medan 

Scrumban är en kombination av Scrum och Kanban (Eylean, 2014). 

I dag är det vanligt att endast införa viss agil praxis (Gustavsson, 2016; 

VersionOne, 2013) och således kombinera metoder. Det förekommer agila 

metoder i kombination med andra agila metoder (Cardozo et al., 2010; Dikert et 

al., 2016), och agila metoder i kombination med traditionella metoder (Vinekar et 

al., 2006; West, 2011).  
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Det är svårdefinierat vad agil projektledning egentligen är (Gregory et al., 2016). 

Ibland är metoderna motsägande (Conboy, 2009). Det är logiskt och kanske 

oundvikligt att agila metoders grundare har haft olika idéer om hur effektivitet och 

flexibilitet uppnås (se bl.a. Conboy, 2009; Highsmith, 2001). Därav tillhandahålls 

ett brett utbud av alternativa metoder (se bl.a. Conboy, 2009; Highsmith, 2001). 

Det kan emellertid bli förvirrande för den som önskar arbeta agilt (Conboy, 2009). 

Conboy (2009) anser att antalet agila metoder inte är problemet, utan att de är 

klart åtskilda (Conboy, 2009). Ytterligare något vilket kan bidra till förvirring är 

att terminologin för agil metod används olika beroende på sammanhang eller 

tillvägagångssätt, exempelvis Scrum Master och sprintar, jämfört med projekt- 

eller arbetsledare och iterationer (Jovanovic et al., 2017). 

2.3 Scrum  

Metoden Scrum skapades tidigt 1900-tal av Ken Schwaber och Jeff Sutherland 

(Gustavsson, 2016; Schwaber & Sutherland, 2016), vilka även deltog i utformning 

av det Agila Manifestet (se Beck et al., 2001). Scrum är den mest studerade och 

använda agila metoden i dag (Cardozo et al., 2010; VersionOne 2013; 

VersionOne, 2014). Två anledningar till det är att Scrum anses nymodigt 

(Cardozo et al., 2010; Ionel, 2008) och antas öka produktiviteten (Cardozo et al., 

2010; VersionOne 2013; VersionOne, 2014). Scrum används allt mer inom allt 

fler områden (Stålhane et al., 2012). Metoden är iterativ och inkrementell (Eylean, 

2014; Schwaber & Sutherland, 2016) och framtogs speciellt för hantering av 

snabbt förändrade affärskrav (Livermore, 2008). Det man vill åt med metoden är 

enkelhet (Cervone, 2011). 

Scrum betyder klunga (Gustavsson, 2016) är ett ramverk för produktiv och kreativ 

komplex produktutveckling (Schwaber & Sutherland, 2016), som baserats på 

flexibilitet och anpassningsförmåga (Cardozo et al., 2010). Metoden är enligt 

skaparna lätt att förstå, dock svår att bemästra (se Schwaber & Sutherland, 2016). 

Ramverket består av scrumteam - produktägare, utvecklingsteam och Scrum 

Master (Deemer et al., 2012; Schwaber & Sutherland, 2016), aktiviteter, och 

regler (Schwaber & Sutherland, 2016). 

Metoden Scrum har tre fundament vilka är transparens, granskning och 

anpassning (Deemer et al., 2012; Schwaber & Sutherland, 2016). De tre 
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fundamenten handlar om att synliggöra arbetsprocessen, att teamet har ett 

gemensamt språk, regelbunden granskning av processen för att snabbt påträffa 

eventuella avvikelser och kunna göra eventuella anpassningar (Schwaber & 

Sutherland, 2016).  Metoden Scrum har fyra formenliga gransknings- och 

anpassningstillfällen: sprintplanering, daily scrum, sprintgranskning och 

sprintåterblick (Cervone, 2011; Deemer et al., 2012; Schwaber & Sutherland, 

2016). 

Timeboxing används för sprintar inom Scrum (Gustavsson, 2016). Timeboxing 

innebär att tiden är helig och inte ändras (Gustavsson, 2016). En sprint på fyra 

veckor förlängs inte om åtaget arbete för sprintperioden inte kan slutföras i tid 

(Gustavsson, 2016). Istället ändras kraven eller valda aktiviteter (Gustavsson, 

2016), vilka återfinns i en sprintlogg (Deemer et al., 2012).  

Scrumteam och Scrum Master 

Ett scrumteam består av utvecklings- eller projektteam, Scrum Master och 

produktägare (Schwaber & Sutherland, 2016). Scrumteam är självorganiserande 

och tvärfunktionella (Deemer et al., 2012; Schwaber & Sutherland, 2016). Ingen 

yttre styrning av eller påverkan på arbetet sker (Schwaber & Sutherland, 2016) 

och teamet äger därmed ansvar för arbetsprocessen (Bergin, 2006). 

Tvärfunktionella team ska ha all den kompetens som behövs för arbetet 

(Schwaber & Sutherland, 2016). Det finns inga specifika roller inom 

utvecklingsteamet (Ionel, 2008). 

Scrum Master är Scrums motsvarighet till projektledare (Gustavsson, 2016). 

Rollen skiljer sig markant från projektledare i traditionell bemärkelse (Schwaber 

& Sutherland, 2016) och bör inte ses som en projektledare (Cervone, 2011; 

Deemer et al., 2012). Benämningen Scrum Master valdes för att från användning 

av ord som manager och leader (Gustavsson, 2016). Scrum Master har en 

sammanhållande funktion för teamet och har som främsta uppgift att undanröja 

hinder för projektet (Cervone, 2011; Deemer et al., 2012; Gustavsson, 2016), och 

på andra sätt agera stödfunktion och coach för att teamet ska ta sig framåt samt 

lyckas (Adkins, 2010, Cervone, 2011; Deemer et al., 2012). Scrum Master har 

även till uppgift att se till att metoden förstås och följs, och att externa parter 

förstår vilka interaktioner som är till nytta och inte för teamet (Cervone, 2011; 
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Deemer et al., 2012; Schwaber & Sutherland, 2016). Scrum master fattar inga 

beslut åt eller på annat vis styr utvecklingsteamet (Gustavsson, 2016; Schwaber & 

Sutherland, 2016). Däremot har Scrum Master ett mandat och det är dagliga beslut 

kring processen (Gustavsson, 2016; Schwaber & Sutherland, 2016). 

För ytterligare rollbeskrivning och arbetsuppgifter för Scrum Master, 

utvecklingsteam och produktägare, se Schwaber och Sutherland (2016). 

2.4 Implementering 

De företag som implementerar agil metod gör det för att bättre kunna svara på 

ökad förändringstakt samt för att uppnå ökad flexibilitet (Sharifi & Zhang, 2001). 

Agilt antas vanligen av företag vilka inte lyckats genom användning av 

traditionell projektledning (Cardozo et al., 2010). Agil implementering kräver ofta 

en förändring av hela organisationskulturen (Misra et al., 2010). Samtliga enheter 

vilka kommer påverkas av implementeringen måste informeras och tillfrågas, och 

den agila processen måste anpassas till deras behov (Boehm & Turner, 2005). 

Senapathi och Drury-Grogan (2017) fann att agil erfarenhet var viktigt, och att 

den manifesterades på teamnivå. Annat av vikt är att tänka agilt i 

ledarskapsposition, att utveckla en kultur för kollektiv problemlösning, samt 

skapa en behaglig miljö i vilken individer kan känna sig uppskattade och 

respekterade (Senapathi & Drury-Grogan, 2017). Det är även viktigt att fortsätta 

med dokumentation (Cervone, 2011). Kontinuerlig kommunikation utesluter inte 

dokumentation (Cervone, 2011). För att lyckas med implementeringen är det 

viktigt att alla parter involverade i agila projekt, inklusive projektledare, 

produktägare, ledning, samt projektgruppen, måste förstå och ta till sig det agila 

arbets- och tankesättet (Cervone, 2011). 

Enligt Lagerberg et al. (2013) finns ett samband mellan avsiktlig implementering 

av agil metod och en mer balanserad användning av intern 

programdokumentation, en ökad visibilitet inom projekt, samt effektiv 

koordinering. Vidare bidrar ett agilt arbetssätt till kunskapsöverföring samt en 

möjlig ökning av produktivitet. Lagerberg et al. (2013) fann ingen korrelation 

mellan ökning av upplevda krav och stress. (Lagerberg et al., 2013) 
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2.5 Fördelar  

Det finns många fördelar med agila metoder, däribland ökad produktivitet, 

kvalitet, visualisering och transparens (Laanti, 2011; Lagerberg et al., 2013), 

anpassning till förändrade krav (Coram & Bohner, 2005; Stålhane et al., 2012) 

och planer under pågående projekt (Stålhane et al., 2012), förbättrad 

kommunikation (Begel & Nagappan, 2007), snabbare leverans, ökat affärsvärde, 

ökad flexibilitet, lyhördhet (West, 2011), tidigare upptäckt av fel (Laanti, 2011) 

samt ökad effektivitet (Begel & Nagappan, 2007; Laanti, 2011). Det mest 

betryggande med agila metoder och verktyg är att de är enkla att använda 

(Azizyan et al., 2011). 

Konsekvent användning av samt utbildning gällande agil metod är viktigt för agil 

framgång (Dikert et al., 2016). Om agil metod används korrekt ges teamet 

möjlighet att hålla hög standard, vilket kan skapa personlig mening hos 

teammedlemmar (Adkins, 2010). 

2.6 Utmaningar och risker  

Agila metoder lovar snabbare leverans, nöjda kunder samt hög kvalitet på produkt 

eller motsvarande (Dzamashvili-Fogelström et al., 2010). Även om det är 

tilltalande är det fortfarande ovisst om agila metoder går att användas inom olika 

områden och affärssammanhang (Dzamashvili-Fogelström et al., 2010; Stålhane 

et al., 2012). Agil metodik anses svår att tillämpa i riskfyllda projekt (Stålhane et 

al., 2012). 

De största utmaningarna med övergången är inte tekniska utan snarare sociala och 

individorienterade hinder (Gandomani & Nafchi, 2016), till exempel agil 

skepticism, organisatoriskt motstånd, brist på agil utbildning och färdighet, 

missuppfattning av agila principer, samt när ledningen är kvar i det traditionella 

tänket (Dikert et al., 2016). Även stöd från ledning är en utmaning (Dikert et al., 

2016; Rodríguez et al., 2013). Andra utmaningar är svårigheter med integration 

med andra processer (Azizyan et al., 2011) samt användning av agila metoder 

parallellt med traditionella metoder (Dzamashvili-Fogelström et al., 2010; Rao et 

al., 2011). Det blir dessutom en utmaning att arbeta agilt i en verksamhet där 

metoden inte går att implementera fullt ut (West, 2011). Olämplig eller 
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otillräcklig implementering kan leda till ineffektivitet (Dzamashvili-Fogelström et 

al., 2010). 

2.7 Agil projektledning i dag 

Extreme Programming tillsammans med Scrum är de agila metoder som vanligen 

används (Eylean, 2014). Mest populära är Scrum (Cardozo et al., 2010; Eylean, 

2014; VersionOne, 2013; 2014) och Kanban (Eylean, 2014). De flesta som arbetar 

agilt använder Scrum eller varianter av Scrum (72 %) (VersionOne, 2013). 

Kanban och varianter av Kanban har nästintill dubblats i år, främst för att 

användandet av Scrumban har ökat (VersionOne, 2013). 

Allt fler organisationer och företag inspireras av det agila manifestet (West, 2011) 

och säger sig vara agila eller intresserad av att införa agilt (Conboy, 2009; Laanti 

et al., 2011). Samtidigt uppger sig flera vara bakbundna av såväl företagskultur 

som strikt reglering (West, 2011). Det är inte säkert att man som företag kan 

implementera samtliga agila delar (Gustavsson, 2016).  

För de som arbetar agilt i dag är det inte ovanligt att kombinera agila metoder med 

annan projektledningsmetod (Cardozo et al., 2010; Vinekar et al., 2006; West, 

2011). Det är mer vanligt förekommande än att arbeta renodlat agilt (Cardozo et 

al., 2010; Vinekar et al., 2006; West, 2011). Det eftersom agila metoder fungerar 

bättre i vissa projekt än andra (Gustavsson, 2016; West, 2011). Däremot kan 

grundläggande synsätt användas oavsett typ av projekt (Gustavsson, 2016; West, 

2011). Varje företag väljer de agila principer och egenskaper som lämpar sig bäst 

för dem (Coram & Bohner, 2005; Sharifi & Zhang, 2001). I genomsnitt används 

mellan tre och fyra olika agila delar eller verktyg (VersionOne, 2013). Många 

team anammar Scrums grundprinciper som daily scrum, produktägarens roll, 

rollen Scrum Master, och retrospective (West, 2011). Organisationer använder 

praxis från flertalet agila metoder för anpassning till deras särskilda miljö 

(Rodríguez et al., 2013; Tripp & Armstrong, 2018). Vid användande av både agil 

och traditionell projektledningsmetod bör organisationen sträva efter likvärdig 

användning av metodikerna och deras fördelar (Vinekar et al., 2006). 
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3 Metod 
I metodavsnittet beskrivs studiens genomförande. Inledningsvis beskrivs val av 

metod och tillvägagångssätt, följt av datainsamlingsmetod. Därefter ges 

redogörelse för urval av respondenter. Slutligen ges beskrivning av själva 

genomförandet samt bearbetning och analys av insamlad data. 

3.1 Metodval 

Val av tillvägagångssätt för studien var kvalitativ metod, med semistrukturerade 

intervjuer. Det eftersom det på förhand inte gick att förutse vilka typer av motiv 

som fanns för val av agil metod, vilka hinder och styrkor som fanns vid 

implementering av agil metod, eller vilka förväntningar som förelåg 

implementering, samt huruvida de infriades. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

 Insamling av data gjordes genom semistrukturerade intervjuer med hjälp av en på 

förhand utformad intervjuguide. Samtliga intervjuer spelades in och 

transkriberades därefter. Det som söktes ta reda på, motiv till val av agil metod, 

utmaningar respektive fördelar vid implementering samt användning av agil 

metod, samt om förväntad nytta av agilt infriades efter införandet, var något som 

på förhand inte gick att förutse. För att besvara valda forskningsfrågor krävdes en 

något mer strukturerad intervju än exempelvis en öppen intervju, vilken hade 

kunnat leda till all möjlig form av svar och ämnen. Det hade inte varit en säker 

metod för studien. En helt strukturerad intervju, där samtliga frågor är 

förutbestämda och där inget utrymme ges för följdfrågor, ansågs heller inte 

lämpligt. Genom användandet av en semistrukturerad intervju kunde respondenter 

dels ledas in på valt ämne, samtidigt som det tilläts utrymme för uppföljning av 

respondenters svar. 

Intervjuguiden 

Frågorna i den på förhand utformade intervjuguiden placerades i logisk följd och 

delades in i logiska block (se SCB, 2001). Tänkbara följdfrågor samt annat 

användbart underlag formulerades på förhand, som stöd för intervjuaren (se 

Bilaga 2, kursiverad text). Intervjuguiden (se Bilaga 2) innehöll frågor både för de 

vilka inte arbetade agilt, de som befann sig i implementeringsfasen samt de som 

redan arbetade agilt. 
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Som komplement till intervjuguiden fanns två bilagor: en checklista för Scrum 

baserat på Knibergs (2012) ”The unofficial Scrum Checklist” (se Bilaga 3) och de 

12 agila principerna från det Agila Manifestet (Beck et al., 2001; Gustavsson, 

2016) (se Bilaga 4). 

3.3 Urval 

Urval av respondenter gjordes utifrån företag och verksamheter som arbetar, eller 

antogs arbeta, agilt. En sökning på företag gjordes och hemsidor granskades inför 

första kontakt. Det för att se om företag exempelvis kommunicerade genom sin 

hemsida att de arbetade agilt. Kontakt inleddes genom ett så kallat 

rekryteringsbrev vilket skickades ut via mejl. Mejlet innehöll en kort personlig 

presentation samt övergripande beskrivning av valt ämnesområde för studien. 

Vidare beskrevs de kriterier, däribland kunskap om agil metod, eventuell besluts- 

och införandeprocess, samt insikt i projektverksamhet. Avslutningsvis 

informerades att mer utförlig information gällande upplägg, etc. skulle ges efter 

val av deltagande. Kontaktuppgifter bifogades vid eventuella frågor. Om 

kontaktad person inte berördes av mejlet ombads denne vidarebefordra mejlet till 

den eller de som kunde tänkas bidra till studien. 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för respondenter var att de skulle ha kunskap om val samt 

implementering av agil metod. De skulle även ha kunskap om, alternativt insikt i, 

projekt och arbetsprocesser vilka påverkades eller tidigare hade påverkats i och 

med implementeringen. Inkluderade var de som redan arbetade agilt, de som var i 

färd med implementering av agilt, och även de som hade planer på att i framtiden 

införa agilt. 

Någon avgränsning gjordes inte gällande i vilken utsträckning respondenter med 

företag arbetade agilt. Det gjordes heller ingen avgränsning gällande typ av 

bransch, befattning eller hur länge respondenterna hade arbetat inom företaget. 

Det ansågs inte nödvändigt eller avgörande för studien. Det ansågs viktigt att först 

och främst finna respondenter vilka önskade delta och vilka hade kunskap om agil 

metod i egen verksamhet. 
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Befattning och bransch 

Gällande befattning kunde det tänkas intressant om det uppstod en blandning av 

projektledare och representanter från företagsledning. En blandning av roller och 

befattningar kunde tänkas generera skilda svar i och med olika syn på 

arbetsprocesser, beslut, etc. Av föreliggande studies respondenter hade tre av dem 

befattningen projektledare, fyra hade någon form av chefsposition, en var VD, och 

en var verksamhetsanalytiker. Två respondenter hade dubbla befattningar och var 

utöver förstnämnd befattning även projektledare. Gällande branscher och företag 

vilka var representerade tillhörde fyra av studiens respondenter 

samhällsbyggnadsbranschen, offentlig sektor, ett ingenjörsbolag, och ett 

utvecklingsbolag. Övriga fem tillhörde it-branschen. Befattning och bransch var 

dock inget studien avsåg jämföra. 

Studiens respondenter hade varierande bakgrund och erfarenhet av agila metoder. 

Av nio respondenter totalt arbetade tre av dem agilt sedan ett par år tillbaka. Fyra 

var antingen på god väg med implementeringen, arbetade agilt i kombination med 

annan projektledningsmetod, eller arbetade agilt, dock inte samtliga 

verksamhetens projekt. Av återstående två hade en nyss påbörjat implementering 

av agil metod, medan den andre inte arbetade agilt och där det ännu inte fanns 

någon plan för implementering av agil metod. 

3.4 Bortfall 

 Till respondenter vilka hade godkänt deltagande och där respons dröjde mer än 

en vecka skickades en påminnelse. De blev tillfrågade på nytt om de önskade 

delta i studien och ombads återkomma snarast. Utav de som fick påminnelsen föll 

några bort genom avbruten kontakt. De som föll bort kunde tänkas ha andra motiv 

än de som framkom från deltagande respondenter. Dock ansågs inte bortfallet 

påverka studien som sådan eller studiens resultat.  

3.5 Genomförande 

Respondenterna hade rätt att avbryta intervjun när helst de önskade, och de hade 

rätt att neka till att bli inspelade, även om det hade blivit till nackdel för studien. 

Hayes (2010) menar att tillåtelse att spela in, etc. ska godkännas av respondenter 

inför intervjutillfället. Respondenter ska även ha vetskap om vad som förväntas av 

dem inför, under och efter deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Det bästa sättet att 
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få respondenters godkännande är skriftligt (Hayes, 2010). Vid studier med aktivt 

deltagande är det extra viktigt att inhämta samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). 

Godkännande om deltagande i föreliggande studie gjordes skriftligen via mejl. 

Eftersom studien inte sökte undersöka något av uppenbart känslig karaktär ansågs 

den avstämning som gjordes vara tillräcklig. 

Efter det att studiens respondenter hade godkänt sitt deltagande skickades ett 

informationsbrev ut (se bilaga 1). Brevet innehöll information om deltagandet, 

utförandet och efterföljande hantering av insamlad data (se Vetenskapsrådet, 

2002). Respondenterna hade rätt att avbryta intervjun när helst de önskade. Likaså 

hade de rätt att neka till att bli inspelade, även om det hade blivit till nackdel för 

studien (se Hayes, 2010). 

Datum för intervjuer planerades i samråd med respondenterna så snart de hade 

godkänt sitt deltagande. Att vara ute i god tid ansågs mycket viktigt. Det för att 

respondenterna skulle ges framförhållning och därmed ha större möjlighet att 

själva kunna påverka val av datum. Det var även viktigt att vara ute i god tid för 

att det skulle finnas marginal om någon intervju behövde bokas om, vilket blev 

fallet för en av intervjuerna. Det fanns redan från start en medvetenhet om att 

tillfrågade respondenter hade stort arbetsmässigt ansvar samt flera åtaganden, 

vilket var ytterligare anledning till att vara ute i god tid. 

Genomförande av intervjuer 

Samtliga intervjuer genomfördes på respondents arbetsplats, i konferensrum eller 

på respondents kontor. Inga störningsmoment av relevans förekom under någon 

av intervjuerna. Tiden som avsattes per intervju var en timme. Intervjuerna 

uppskattades inte nödvändigtvis ta en timme. Det ansågs däremot skapa en 

trygghet och vara till fördel om god marginal fanns, bland annat för att tiden inte 

skulle kännas knapp och skapa stress. Intervjuerna tog mellan 30 och 40 minuter. 

Inledningsvis vid respektive intervjutillfälle gjordes en avstämning gällande 

respondenters rättigheter, konfidentialitet, etc., i enlighet med informationsbrevet 

(se Bilaga 1). Därefter påbörjades inspelning av respektive intervju. 

Genomförda intervjuer transkriberades allt eftersom de genomfördes. Det 

medförde att erfarenheter kunde dras inför nästkommande intervju, vilket skapade 

utrymme för eventuella förbättringsåtgärder. 
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Den första intervjun bedömdes vara bra gällande genomförande, och ansågs bidra 

med användbara data. Därav förekom ingen så kallad pilotintervju för studien. 

Lärdomar drogs efter första och andra intervjutillfället vilket resulterade i viss 

korrigering av intervjuguidens upplägg. Inga frågor tillkom. Däremot 

arrangerades frågornas ordning om, några frågor togs bort helt, och några 

formulerades om för ökad tydlighet. Borttagna frågor var antingen snarlika annan 

befintlig fråga, eller besvarades i samband med besvarande av annan fråga. Bilaga 

2 är den uppdaterade versionen av intervjuguiden, vilken användes från och med 

tredje till och med nionde och sista intervjun. Därtill tillkom efter första 

intervjutillfället Bilaga 4, eftersom det fanns ett behov av att ha det agila 

manifestets tolv principer nära till hands.  

Hantering av data 

Samtliga ljudfiler namngavs endast med nummer i den ordning intervjuerna tog 

plats. Det för att minimera risken att obehöriga skulle kunna utläsa av ljudfilers 

namn vilka respondenterna var, i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) föreskrift 

gällande hantering av uppgifter om identifierbara personer. Likaså namngavs 

efterföljande transkriptioner endast med intervjuns nummer i utförandeordning. 

Vid användning av citat från det transkriberade materialet sågs språket över och 

eventuella korrigeringar gjordes. Anledning till det var för att citat inte skulle 

kunna härledas tillbaka till berörd respondent, eller företag.  

3.6 Databearbetning 

 Insamlad data i form av transkriptioner analyserades med utgångspunkt i tematisk 

kvalitativ analys, enligt beskrivning av Hayes (2010). Likaså kodades samtliga 

studiens transkriptioner med utgångspunkt i beskrivningar av Hayes (2010). 

Analys av transkriptionerna genomfördes på likvärdigt vis med utgångspunkt i var 

och en av studiens tre forskningsfrågor, vilka åtskildes under analysarbetet. 

Sammanlagt genomfördes för studien tre analyser. Det för att inte gå miste om 

någonting viktigt, någonting som stack ut eller dylikt. Att skilja 

forskningsfrågorna åt under analysen underlättade arbetet, eftersom enbart en 

fråga med tillhörande ämne krävde fokus åt gången - något som annars hade 

kunnat innebära att forskningsfrågorna och tillhörande teman förväxlades under 

analysgenomförandet. I var och en av analyserna lästes samtliga studiens 
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transkriptioner igenom i turordning. Under pågående analys av det transkriberade 

materialet söktes nyckelord eller dylikt vilka bar på mening om det vilket 

forskningsfrågan berörde. (se Hayes, 2010) 

Analysgenomförandet 

Viss förförståelse angående innehållet fanns, eftersom frågor direkt kopplade till 

studiens forskningsfrågor hade ställts. Dock analyserades transkriptionerna utan 

på förhand utformade teman (se Hayes, 2010). Förutom nyckelord, begrepp, etc. 

vilka var direkt kopplade till studiens forskningsfrågor framkom även annat vilket 

ansågs viktigt att notera samt inkludera i fortsatt analys. 

Transkriptionerna lästes igenom, en i taget, upprepade gånger för att finna 

nyckelord och möjliga teman. Sådant som var utmärkande, beskrivande, eller på 

annat vis ansågs relevant, markerades löpande i transkriptionerna. Syftet var att 

underlätta lokalisering av upprepningar och eventuella samband. Snarlika ord, 

begrepp, uttryck, etc. placerades sedan tillsammans. De samlingar vilka framkom 

representerade de teman, så kallade prototeman, vilka låg till grund för fortsatt 

analys. (se Hayes, 2010) 

Efter första genomläsning av samtliga transkriptioner framkom tänkbara teman, så 

kallade prototeman. Framkomna prototeman färgkodades och varje prototema fick 

således en egen färg. Transkriptionerna lästes igenom på nytt och redan 

understruket färgkodades i enlighet med dittills framkomna prototeman. Även nya 

understrykningar gjordes samt färgkodades.  

Under efterföljande upprepade genomläsningar av transkriptionerna gjordes 

ytterligare justeringar gällande dittills framkomna prototeman. Likaså justerades 

prototemans eventuella underteman samt benämning. När slutgiltiga teman för 

studien hade framkommit sammanfattades i ett separat dokument citat från 

transkriptionerna vilka ansågs användbara för förtydligande eller exemplifiering 

av respektive tema, och vilka besvarade det studien sökte svar på. 

Ovan beskrivet tillvägagångssätt av analysgenomförandet var likvärdigt gällande 

studiens samtliga tre forskningsfrågor. 
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Slutgiltiga teman 

Analysgenomförandet av insamlad data resulterade i sammanlagt 13 stycken 

teman, fördelade mellan studiens tre forskningsfrågor. Framkomna teman med 

tillhörande underteman presenteras i nästkommande avsnitt. 
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4 Resultat 
I det här avsnittet presenteras studiens resultat. Resultatets struktur utgår ifrån 

studiens forskningsfrågor och är således indelat i tre avsnitt. I varje avsnitt återges 

berörd forskningsfråga, samt det som framkom ur respektive analys. Avsnitten 

följer den ordning i vilken forskningsfrågorna presenterades inledningsvis i 1.4 

Syfte och forskningsfrågor. Avslutningsvis ges en sammanfattning av studiens 

resultat. 

4.1 Motiv för övergång till och implementering av agil metod 

Studiens första forskningsfråga var som följer: Vilka motiv finns för övergång till 

och implementering av agil metod? 

Ur det första analysgenomförandet framkom en mängd motiv gällande/för valet 

att övergå till att arbeta agilt. Motiven var av varierande karaktär, samtidigt som 

flera av de motiv som förekom benämndes av fler än en respondent. 

Tema 1: Ökad effektivitet, transparens, struktur och precision 

Mer struktur, bättre koll på projektstyrningen, att arbeta mer effektivt i 

projektteamet, att ”få bättre grepp på resursplaneringen och projektdrivningen”, 

samt ett behov av att vara ”mer visuella än tidigare”. Det var några av de motiv 

vilka en eller flera av studiens respondenter nämnde. Flera av respondenterna 

uttryckte även ett behov av ”en metod som är öppen för förändring”. De önskade 

kunna möta kund bättre i kravprofil och önskemål - något som uppgavs var svårt i 

tidigt skede för projekt. Att snabbt komma igång och få upp prototyper nämndes 

av ett par respondenter, varav en av dem sade följande: ”Istället för att försöka 

förstå allt vi ska göra och sen göra det så kan vi börja och få upp prototyper och 

delar då. Det tilltalade oss. Och sen är det ju det här med kundmedverkan.” 

Ytterligare motiv var ”mindre, och mer hanterbara sprintar”, ”enklare bryta ner 

problem till mindre enheter”, samt att få kunden mer involverad och delaktig. I 

projekt vilka pågick under längre tid var det ”bra att se att man får resultat”. En 

respondent berättade följande: ”När jag började jobba […] då körde vi inte 

särskilt agilt, då körde vi annan projektmodell (man kallar för) vattenfall […] 

Efter några år så kom den agila projektformen och jag var väl egentligen inte 

med i det första urvalet som valde att jobba agilt, men det var väldigt tydligt när 



	

	 22	

vi fick in den projektformen att den var mycket mer effektiv […] så nu är det så att 

vi - vi vet att den agila projektformen är mer effektiv för oss.” 

Annat som sades i anslutning till agila motiv var som följer: 

”Det känns som att det går att växa i det agila tänket på ett annat sätt än så som 

man jobbat historiskt.” 

”Vi har valt metoden för att få den [det projektet avser utveckla] som kunden 

faktiskt vill ha den - så kunden är med i hela utvecklingsprocessen.” 

”Att välja en agil projektform handlar om att du vill ha- du vill kunna styra 

projekten mycket bättre […] baserat på kundkrav […] och kostnader.” 

Flera delleveranser istället för en ”Big Bang” 

Att köra delleveranser istället för en ”Big Bang”, leverera kontinuerligt samt 

bryta ner projekt till mindre beståndsdelar var vanligt förekommande i 

transkriptionerna. ”Man behöver den agila approachen för å snabbt kunna visa 

upp nåt, få feedback och kunna ändra sig”. 

Respondenterna tillfrågades hur det kom sig att valet föll på agil metod, varpå en 

av dem gav följande svar: ”det är oslagbart det bästa sättet att utveckla mjukvara 

på”. En annan svarade att agil metod var ”det bästa sättet för att nå bra 

utvecklingsresultat”. 

Rekommendation, kännedom, och tidigare erfarenhet 

Varifrån inspiration kom samt vad med agil metod som lockade företag och 

verksamheter varierade. För en respondent var det ”rekommendationer från lite 

olika håll […] Vi kände till ett antal företag som använde det här [agilt]”, medan 

en annan uppgav sig ha inspirerats av universitetsstudenter. En respondent ville 

införa agilt på sin ny arbetsplats ”eftersom det fungerade så bra på förra stället”, 

medan en annan hade hört från andra i branschen att agil metod fungerade bra. 

Det med agil metod som lockade mest var bland annat ”kundmedverkan” vilket 

ansågs vara ”superviktigt”, och att det var tilltalande att snabbt få upp prototyper. 

”Även branschen i sig, så att säga. Att hänga med i det nya […] Det är nog flera 

olika delar. Och sen såg vi ju även nyttan i de uppdragen vi hade att leverera 

agilt, så det var nog många olika aspekter.” 
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Beslut om implementering - ”inget beslut som klubbas igenom” 

Förutom motiv till implementering av agil metod, berättade flera av studiens 

respondenter hur beslutet om att övergå till agil metod fattades, av vem eller vilka, 

etc.  

Tre av respondenterna sade att det inte rörde sig om ett beslut av formell karaktär, 

vilket uttrycktes enligt följande: ”[det är] inget beslut som klubbas igenom”, det 

bestämde de på företaget själva, samt ”[det var] inget klart beslut”. En av dem 

sade även att det inte var ett beslut för projektledaren att fatta helt på egen hand, 

utan ett för projektgruppen gemensamt beslut, inkluderat projektledaren. 

En respondent sade att ”det har smugit sig in” samt att det var ett ”beslut 

underifrån”, samtidigt som respondenten uppgav att ledningen var positivt 

inställda till agil metod och att de ansåg att agil metod lät modernt och bra. En av 

de andra berättade att det var ett ”ledningsbeslut för länge sen”, och att det idag 

var konsultstyrt. 

”Nu för tiden i vår dagliga verksamhet här så är det ju vi som pushar för den 

agila projektformen.” 

”Dom som är konsulter ska göra jobbet […] bestämmer lite hur det ska göras […] 

Men ledningen är- har varit positiva hela tiden.” 

Tema 2: Ett avståndstagande till traditionell projektledning 

Ytterligare motiv till införandet av agil metod framkom, vilka stod i relation till 

traditionell projektledning. Motiv var ”att frångå det traditionella arbetssättet”, 

”att komma bort från projektledarrollen i traditionell bemärkelse”, och ”en 

klassisk vanlig tidplan håller inte”. En respondent uppgav att de hade upplevt 

svårigheter gällande att avsluta projekt och därmed ”började kika på alternativa 

metoder”. 

Förutom det respondenterna uttryckte som direkta motiv, förekom dessutom 

uttryck och benämningar vilka härleddes vara motiv. Härledda motiv kom av den 

jämförelse respondenterna gjorde mellan agil och traditionell projektledning, i 

form av för- och nackdelar. I det transkriberade materialet förekom endast en 

nämnd fördel med traditionell projektledning, vilken var att traditionell 

projektledning gav ”en annan form av kontroll”. Nackdelarna var desto fler. 
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Traditionell projektledning har fler nackdelar än fördelar 

Nackdelar som nämndes var att det innebar ”mycket efterarbete” efter projekt var 

avslutade, projektledare i hierarkisk mening som styr samt har det yttersta 

ansvaret för projekt, lång planeringsfas, samt kommunikationsproblem. En 

respondent beskrev det enligt följande: ”I ett halvår spenderade vi att sitta och 

bara fundera på vad vi skulle göra […] Ett år senare eller två år senare så visade 

det sig att man gjort lite fel, och så fick man börja om […] Det var liksom turn-

around-cykel på projekten. Skitdyrt!” En annan uttryckte: ”[Traditionell 

projektledning] är ju mycket jobbigare när du växer. Den är bra i början för det 

har inte så mycket overhead, men det blir, du får snabbt problem med 

kommunikationen i projektet om det växer.” 

Ytterligare något som ansågs vara svårt och benämndes vara en nackdel med 

traditionell projektledning var att träffa rätt i kravbild och leverera det kund 

faktiskt förväntade sig, vilket en respondent uttryckte enligt följande: ”Om man 

kör en normal vattenfallsmetodik- man har oerhört detaljerad kravspec, man 

lämnar över till en leverantör som är vi i det här fallet, och så utvecklar vi och så 

lämnar man tillbaka det här om ett år och ’det här är vad ni beställde’ och då får 

man ’nej, det här var inte vad vi ville ha’ och då får man för stort glapp 

däremellan”. En annan respondent sade: ”Du får inte med kunden på samma vis 

[i traditionell projektledning], inte samma dialog, kommunikation, lärandet – 

hela den biten kände jag att vi missade.” 

Agil kontra traditionell projektledning - agil ”mer självgående” 

I respondenternas jämförelse av traditionella kontra agila metoder uttryckte några 

av dem följande: ”man sitter inte och ältar för länge”, ”man ser hela tiden hur det 

växer fram nånting, vilket man inte gör kanske i en traditionell 

utvecklingsmetodik”, samt ”man blir inte så mycket i ett fack som tidigare […] 

Det luckrar det agila upp”. Likaså berördes delleveranser i jämförelse av 

projektledningsmetodikerna, vilka även benämndes var till fördel för agil metod. 

En respondent sade att det ibland var bättre att arbeta med delleveranser och ”göra 

små delar”. Kontinuerlig uppföljning var ytterligare en agil fördel vilken framkom 

i jämförelse av metoderna - något som traditionella metoder uppgavs sakna helt 
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eller delvis. En respondent sade att agil är en metod i vilken 

”projektledningsmetodiken inte bara är ett mallbibliotek”. 

Något flera av respondenterna uppgav var både svårt och en nackdel med 

traditionell projektledning var att träffa rätt i kravbild samt leverera det kund 

faktiskt förväntade sig. En respondent beskrev enligt följande: ”Om man kör en 

normal vattenfallsmetodik- man har oerhört detaljerad kravspec, man lämnar 

över till en leverantör som är vi i det här fallet, och så utvecklar vi och så lämnar 

man tillbaka det här om ett år och ’det här är vad ni beställde’ och då får man 

’nej, det här var inte vad vi ville ha’ och då får man för stort glapp däremellan”. 

En annan respondent sade: ”Du får inte med kunden på samma vis, inte samma 

dialog, kommunikation, lärandet – hela den biten kände jag att vi missade.” 

Agil metod ”involverar alla mer aktivt” 

Kommunikation och uppföljning var något som sju av respondenterna berörde när 

jämförelse gjordes mellan traditionell och agil metod. En respondent sade ”när vi 

körde vattenfall förut så kunde det gå flera år innan man gjorde en utvärdering 

om det här var bra, ett bra projekt […] medan i Scrum då till exempel så kanske 

du gör det varannan vecka eller var fjärde vecka.” En annan respondent beskrev 

följande: ”Förr i det traditionella, då gjorde vi våra projekt, så skulle vi ha mer 

uppföljning efter projekten, skriva slutrapporter och- så blev det inte. Det var 

väldigt lätt att det glömdes bort eller att man snabbt kastade sig in i nästa. Men 

nu, vid varje sån etappslut, så, vi värdesätter verkligen att få prata. Det märks att 

det där struntar vi inte i.” Fortsättningsvis framkom att agil metod ”involverar 

alla mer aktivt”, att projektdeltagare var ”mer delaktiga i beslutsprocessen”, och 

att agil metod var ”mer självgående” än traditionell. ”Det skapar en motivation [i 

teamet] som faktiskt var svår att skapa på det traditionella sättet.” 

4.2 Utmaningar respektive fördelar vid implementering samt 
användning av agil metod 

Studiens andra forskningsfråga var som följer: Vilka utmaningar respektive 

fördelar finns vid implementering samt användning av agil metod? 

Avsnittet för besvarande av den andra forskningsfrågan är uppdelat i två delar i 

vilka utmaningar och fördelar åtskiljs och presenteras således var för sig. 
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Utmaningar 

Tema 1: Individrelaterade utmaningar internt och externt - de största och 

mest frekventa 

Det förekom två nämnda utmaningar vilka en majoritet av respondenterna 

benämnde var störst - båda individrelaterade. Det var dels en utmaning internt i 

form av organisatoriskt motstånd och svårigheter i att förändra ett beteende, samt 

ett flertal kundrelaterade utmaningar.  

”Varför laga något som inte är trasigt?” 

Att förändra ett beteende ”som man kört sen väldigt långt tillbaka” sade en 

respondent var den största utmaningen. Det var gällande vid såväl implementering 

som vid användning av agil metod. ”Dom [äldre] har svårt att se motiveringen 

’varför ska man laga nåt som inte är trasigt’. Folk vet vad man har men inte vad 

du får.” Utmaningen förändra ett beteende ansågs vara utmaning gällande såväl 

ledning och chefer, som övriga anställda. ”Att tänka ’så har vi alltid gjort’ – den 

är farlig.” Enligt en annan respondent var den största utmaningen kunden. 

”Vissa kunder är omogna på att arbeta agilt” 

Kunden var den mest frekvent förekommande utmaningen och nämndes av totalt 

sex respondenter, varav en av dem uppgav att kunden var den största utmaningen. 

”Vi har fortfarande många kunder som inte kör agilt […] när vi försöker få med 

oss våra kunder på den resan idag så är den första reaktionen att dom som ska 

jobba i det agila projektet blir lite stressade, för dom tänker att, nu får man inte 

tid att sitta och fundera, man får inte tid att planera […] Men i verkligheten 

funkar det inte riktigt så.” 

Okunskap och ovana skapar utmaningar 

Ytterligare utmaningar gällande kund förekom, däribland gällande tidsestimering 

och kostnad. Om det sade en av respondenterna följande: ”Om man då köper […] 

en produkt eller ett projekt av oss som vi ska [skapa] så kanske man som kund vill 

veta hur lång tid tar det, vad kostar det – och då får man en sån prislapp. Men sen 

under resans gång så ändrar man innehållet i projektet […] Det [är det] agilt 

betyder, man kan anpassa målet hela tiden. Men då förändras ju oftast också 

tiden […] och kostnaden och där kan det ibland bli en del krockar då.” En annan 

respondent sade: ”Man kan inte avgöra hur lång tid det tar att ta fram en produkt, 
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du kan bara avgöra vad du gör nästa sprint”. Det var något som blev 

problematiskt när kund önskade veta slutgiltigt leveransdatum samt kostnad. En 

respondent uppgav att det var viktigt att ”möta [kunden] på den frågan” och 

uppgav att de ”tummar lite grann på reglerna ibland” för att kunna möta kunds 

behov. En respondent uttryckte vikten av att vara medveten om att innehållet i 

agila projekt ”kan svänga med tiden, det är det agilt betyder”. 

Stor variation i agil mognad hos kund  

Ytterligare kundrelaterade utmaningar var okunskap och omognad gällande att 

arbeta agilt. ”Det är svårt att träffa rätt i kravbild utan kontinuerlig kontakt med 

kund. Vissa kunder är omogna på att arbeta agilt”. En respondent sade att kund 

såg det som en risk att ”sprintar decentraliserar lite” och att de var ”rädda att få 

flera att jobba mot”. En annan uttryckte ”sen finns det väl tillfällen där det liksom 

har vart riskabelt eller krockat, och det brukar oftast vara i förväntningar hos 

våra kunder”. 

Huruvida respondenternas kunder var mogna för att arbeta agilt uppgavs variera. 

En respondent hade kunder som efterfrågade Scrum, medan en annan valde att 

inte diskutera vald agil metod med kund på grund av kunds bristande kännedom. 

En respondent berättade att de tog hänsyn till kunds mognad att arbeta agilt. En 

respondent sade: ”Det är nog ganska utbrett som begrepp nu så att, även om dom 

kanske inte har det i sin egen organisation, i någon större utsträckning, så känner 

dom till det, men dom kanske förknippar det mycket med mjukvaruutveckling då.” 

Anpassning av metod utifrån kunds mognadsgrad 

Tre respondenter berättade att de försökte övertala kunder att arbeta agilt med 

dem. Om kund inte ansågs tillräckligt mogen anpassades metoden utifrån kunds 

agila mognadsgrad, vilken i flera fall styrde i hur stor utsträckning respondenterna 

kunde arbeta agilt i sina projekt. Om kund var omogen vad gäller att arbeta agilt 

sade en respondent: ”Då får man kanske dra ner lite på vissa saker. […] Då blir 

det mer åt Scrum-ish-hållet.” Två respondenter sade att det till en början kunde 

uppstå ett visst motstånd. De uppgav även att det tog en tid innan kund insåg 

fördelarna med agilt, vilket antogs bero på ”gamla tankemönster” hos kund. ”En 

vanlig uppfattning är att man inte kan planera om man arbetar enligt agil metod – 

men det kan man visst!” 
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Fyra respondenter uppgav att många kunder efterfrågar agil metod, samtidigt som 

det var vanligt att kund inte hade full förståelse för vad det skulle innebära för 

dem. ”Många kunder vill ju köra agilt, och- men dom kanske inte förstår 

innebörden av hur mycket arbete det krävs från deras sida att köra agilt.” En 

respondent sade: ”En del kunder har ju hört agilt, ’det är jättebra att jobba agilt’, 

men vet inte mer än så.”  

”Successivt smyger du in mer av det agila tänket” 

Det framkom ur fyra av de intervjuer som utfördes förslag om lösningar samt 

redogörelser av beprövade lösningar för utmaningar relaterade till kund. Om kund 

var van vattenfallsmetodik föreslog en respondent följande: ”En kund som du inte 

riktigt fullt ut litar på ska acceptera det, så visar du bara det vanliga sättet att 

jobba utåt och så jobbar du det andra inåt, och sen successivt så smyger du in 

mera/mer av det agila tänket eftersom vi ändå jobbar så.” En respondent beskrev 

hur de alltid erbjuder sina kunder utbildning inför start av ett agilt projekt. Om 

kund inte var mottaglig reducerades utbildning i ursprunglig form till genomgång 

av det mest väsentliga. En respondent sade att de förklarade innebörden av att 

arbeta agilt för kunder, samt betonade vikten av att kund deltog vid demomöten.  

”Om vi vill jobba agilt […] men kunden har ingen erfarenhet eller förståelse alls 

för detta, då funkar det ändå inte […] Vi utbildade kundens representanter i agil 

arbetsmetodik. Och det var egentligen en förutsättning för att vi skulle kunna 

jobba på det här sättet.” 

Även utbildning av anställda i den egna verksamheten uppgavs vara viktigt: ”så 

att dom slipper springa på alla barnsjukdomarna när dom ger sig in i dom agila 

projekten”. 

Agil (o)mognad internt 

Samtliga respondenter för studien var vana arbete i projektform. I samtliga deras 

företag och verksamheter pågick flera projekt samtidigt, även om antalet 

varierade. Det var som minst fyra projekt, och som mest cirka 30 stycken. 

Studiens respondenter hade varierande kunskap om samt erfarenhet av att arbeta 

agilt. En respondent beskrev att de hade gått igenom arbetsmetodiken med 

samtliga medarbetare, eftersom erfarenheten av att arbeta agilt varierade. En 



	

	 29	

annan uppgav att samtliga konsulter var väl införstådda med agil metod och att de 

var vana ett agilt arbetssätt. ”Mognaden är olika.” 

Fyra respondenter sade att i branschen, inom vilken de verkade i, var agil metodik 

känt sedan länge. Två av dem berättade att de hade arbetat agilt sedan metodiken 

först ”började komma fram”. En respondent sade att företaget successivt har 

anpassat sig efter agila metoder, exempelvis gällande kvalitetssystem och mallar. 

”Är [ledningen] införstådda med vad det innebär [att arbeta agilt] […] så det 

blir ju en naturlig del i deras tankesätt också.” Tre respondenter uppgav att de var 

mindre vana agil metod. Hos en respondent förekom några projekt vilka var delvis 

agila. ”Det har nyligen rekryterats en projektledare som har arbetat agilt och det 

finns ju en tanke med det.” 

En respondent uppgav sig ha varit helt ny inför det agila arbetssättet till dess 

implementeringen av agil metod påbörjades. ”Jag hade aldrig hört talas om agilt 

tänk. Jag hade hört talas om principen men jag hade inte hört nåt annat innan 

[implementeringen].” En annan av respondenterna sade sig ha hört talas om agil 

metod för första gången på föregående arbetsplats. En respondent poängterade att 

även om de var verksamma i en bransch där agil metod hör till ovanligheterna, 

förekom variation i kunskap om samt erfarenhet av det agila. ”Även i våran 

bransch så har man olika erfarenhet av att jobba agilt.” 

Tema 2: Utmaningar vid införandet - det tar tid att nå önskad nivå 

Flera respondenter uppgav att det inte var helt enkelt från början, och att det 

uppstod utmaningar vid själva införandet. Utmaningarna som nämndes rörde 

implementeringsprocessen i sig, i hur stor utsträckning agil metod var möjlig, och 

önskad, att införas, och uppskattningsvis hur lång tid som var att vänta före 

önskvärd nivå hade uppnåtts. 

”[Det har tagit tid att] hamna på den nivå som vi känner att vi- är lämplig för oss.” 

Olika förutsättningar för när, var och hur 

En utmaning under implementeringen var ”[att] inte tappa fart i projekten [vilka 

var påbörjade före samt pågick under implementeringen] […] anpassa det till våra 

behov - och upptäcka vad dom [behoven] är och vad metoden ger […] och vad 

metoden så att säga inte behövs för [i] vår verksamhet.” Att vara beredd på 
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eventuella utmaningar samt lösningar för dem framgick i flera transkriptioner. En 

respondent beskrev hur de hade förberett sig gentemot en av utmaningarna: ”Vi 

började införa det med utbildningar […] för alla, för att man ska vara införstådd 

i vad, vad man vill med metoden och vad som förväntas av en om man nu är både 

projektledare och om man är resurs.” 

Tema 3: Agil-ish - agil metodik i praktiken 

Gällande olika förutsättningar för implementering av agil metod i projekt angavs 

att vissa delar av projekt behöver mer styrning på detaljnivå än andra. 

I hur stor utsträckning studiens respondenter kunde implementera samt arbeta med 

agila metoder i projekt och/eller verksamhet varierade. Projekt i sig var delvis 

styrande i hur stor utsträckning projektet kunde drivas enligt agila principer. Det 

var något som nämndes av fyra respondenter. Därtill uppgav fyra respondenter att 

kund påverkade hur agilt de kunde arbeta i projekt. En respondent sade ”oftast får 

ju vi ett direktiv och direktivet är ju inte agilt utan det här ska du ta fram, och sen 

så kanske man jobbar agilt i själva genomförandefasen”. En respondent berättade 

att de arbetade ”100 procent Scrum” i utvecklingsprojekt, medan en annan sade 

att de arbetade agilt i interna projekt. I hur stor utsträckning kunderna uppgavs 

delaktiga i processen varierade. ”Det är lite olika hur mycket dom medverkar.” 

Tre respondenter sade att de, trots genomförd implementeringen, befann sig i ett 

anpassningsstadium. En av dem sade att ”det är fortfarande viss anpassning”. En 

annan respondent sade ”vi är fortfarande i någon typ av övergång”, och tillade 

därefter att det berodde på att de använde sig av en kombination av både agilt och 

traditionellt arbetssätt.  

Tema 4: En metod öppen för förändring - ett dilemma 

I transkriptionerna förekom andra utmaningar än redan nämnda, däribland att vara 

beredd på ”omvärldsförändring” och ”nya lagkrav”. En utmaning som 

benämndes av en respondent var projektdeltagare som ”är tystlåtna och kommer 

aldrig med feedback”. Att se till att teamet inte drog ut på tiden för stå-upp-mötet, 

team för stora till antalet, samt att vald agil metodik var svår att använda fullt ut 

var ytterligare utmaningar.  
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En utmaning vilken nämndes var oberoende av projektledningsmetod var 

kommunikation. ”Informationsflöde det är ju i särklass ett av de största problemen 

på alla företag […] man kan inte förvänta sig att det funkar felfritt.” Ytterligare 

utmaningar oberoende av metod var prioritering mellan projekt samt prioritering 

av resurser vilka var verksamma i fler än ett projekt. Det uppgavs kunna leda till 

”ganska mycket tjafs”. En respondent valde att lösa prioriteringsproblemet genom 

att ”slå ihop flera projekt i samma team”. 

Agil vana färgar uppfattning om utmaningar 

Respondenter med begränsad agil vana nämnde andra utmaningar än vad som 

nämndes av de med mer agil vana. De vilka var nya inför att arbeta agilt nämnde 

vad de uppfattade som potentiella utmaningar, exempelvis att lappar inte skulle 

komma upp på projekttavlan, att arbeta agilt när ”när det finns ett avtal i botten 

som säger att det är det här som är sålt”, och att agilt är en metod öppen för 

förändring. En respondent sade att det fanns en risk för att kostnad och budgetmål 

för projekt kunde ”svänga iväg” vid användning av agil metod. En respondent 

sade ”risk att man aldrig blir färdig när man kan ändra jämt”, vilket berördes av 

ytterligare en respondent. ”Det kan ju vara en utav anledningarna till att det 

aldrig blir färdigt heller, för att man alltid ändrar det man ska göra, så det är ju 

ett dilemma.” 

Flera av studiens respondenter nämnde diverse sätt att möta och/eller hantera de 

utmaningar som kunde uppstå. Riskhantering, riskanalys, kommunikationsplan, 

regelbundna möten, samt uppföljning av såväl riskanalyser som själva 

projektarbetet var några av de lösningar vilka nämndes. 

Fördelar 

Tema 5: ”Kommunikation istället för dokumentation” 

Kommunikation var en fördel vilken berördes av sju respondenter. De gav 

exempel som löpande feedback, att kunna följa upp på ett annat sätt, ”mer 

feedback än innan”, och ”kommunikation istället för dokumentation”. Det ansågs 

”naturligt på ett annat sätt” med kommunikation under pågående process. En 

respondent uttryckte: ”Så har man ju uppföljning i den agila processen då, hela 

tiden med dom här retrospectivemötena och det ser jag som en av dom absolut 

största fördelarna […] Vi värdesätter verkligen att få prata […] och det tror jag 
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är det bästa sättet att förbättra sig.” En respondent sade sig uppleva att 

utvärdering av enskilda projekt förbättrade även övrig verksamhet och projekt. 

”Uppföljning sker kontinuerligt, det är liksom en del av projektet och det är ju 

också en fördel med den agila projektformen.” 

Återkoppling kontinuerligt i form av dagliga möten och avstämningar 

En fördel som nämndes av flera av respondenterna var daily scrum och dagligt 

stå-upp-möte. En fördel var att mötet innebar att alla stod upp, vilket uppgavs var 

”[en] väldigt enkel lösning för att hålla nere mötestiden”. En respondent sade 

”om man inte hinner med så rapporterar man dagligen, vilket innebär att man 

köper sig tid hela tiden […] i slutändan har det inneburit mindre stress hos oss. 

[…] Sen tycker de flesta att det är roligare att jobba så också, att det är lite mer, 

ah, vad ska man säga, det är agilt helt enkelt.”. 

Förutom feedback och återkoppling som nämndes i anslutning till daily scrum, 

berördes återkoppling överlag. En respondent uttryckte följande: ”Om man ser det 

hierarkiskt så är det ingen jätteskillnad personligen, mer än att jag får avlastning. 

Men för dom [projektteamet] så ser jag stor skillnad för dom utvecklas mycket 

fortare som konsulter. […] Om det blir någon avvikelse […] dom får snabbare 

feedback och framför allt i början på karriären. […] Det är ju så dom utvecklas 

och får självförtroende.” 

Uppföljning efter avslutad implementering 

En av de sex respondenter som var färdiga med implementering av agilt hade 

gjort uppföljning gällande implementeringen samt hur metoden mottagits i 

verksamheten. Uppföljning gjordes genom enkäter. Av kvarvarande fem uppgav 

tre att uppföljning stämts av med anställda muntligen, och att uppföljning istället 

skedde kontinuerligt i den agila processen. En annan sade att det var svårt att följa 

upp eftersom de använde sig av flera olika metoder. En respondent berättade: ”Vi 

har inte haft nån sån uppföljning så där vi utvärderar om det är bra eller dåligt, 

för det är ingen som ifrågasätter det längre. Men däremot så har man ju 

uppföljning i den agila processen då, hela tiden med dom här 

retrospectivemötena.” 
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Tema 6: Flexibilitet i iterationer och delleveranser 

En vanligt förekommande fördel var delleveranser, vilken sju respondenter 

benämnde som väldigt viktig. En av dem ansåg delleveranser vara den absolut 

största fördelen. Två respondenter förklarade att fördelen med delleveranser var 

att ”göra små delar så man ser att man får resultat” och att ”man fick fram 

produkterna snabbare”. 

”Du spenderar max fyra veckor med att göra fel” 

Att arbeta i sprintar eller etapper var en annan vanligt förekommande fördel 

vilken sex respondenter nämnde. Fem av dem var klart eniga angående sprintarnas 

främsta fördel. En respondent beskrev det enligt följande: ”Du spenderar inte ett 

år med att göra fel saker. Du spenderar max fyra veckor med att göra fel saker 

[…] Så blir det billigare och mer effektivt att köra agilt.” Två andra nämnda 

fördelar med arbeta i sprintar var att ”det blir som att varje sprint är ett eget 

projekt”, samt att det bidrog till att projektarbetet blev ”mindre, och mer 

hanterbart”. 

Tema 7: Visualisering av arbete - en stor förutsättning 

Visualisering av arbete tillika transparens i projekt var ytterligare en agil fördel 

vilken nämndes av åtta av studiens respondenter. Visualisering beskrevs vara en 

stor förutsättning - ”du ser tydligare och snabbare om det blir någon avvikelse”. 

Om projekttavlan uttryckte en respondent ”man får den där känslan av att man 

faktiskt kommer framåt”. En respondent sade: ”fördelarna är att man upptäcker 

att man kanske ligger efter i tidsschemat betydligt snabbare på det här sättet. Ah, 

det är- projektstabiliteten är- det är mer till fördel än nackdel, absolut.” 

Visualisering av arbete var en agil fördel vilken även var till fördel för kund. 

”Kund fick en väldig överblick som man inte fick tidigare”. 

Tema 8: Ökad delaktighet - för projektteam, och för kund 

Ökad delaktighet var en annan fördel som berördes av respondenterna, för såväl 

projektteam som kund. Fem respondenter nämnde ökat ansvar samt delaktighet 

för teamet. En av dem sade: ”Det sänker ansvaret […] vanliga projektdeltagare 

är mer delaktiga i beslutsprocessen på ett annat sätt, för dom är med och styr 

storleken på paketen och dom är med och liksom försvarar på ett positivt sätt 
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varför dom har kommit dit dom kommit.” Sju respondenter nämnde ökad 

delaktighet från kund som viktigt. ”Kunden har upplevt det jättepositivt.”  

Bättre träffsäkerhet, teamdynamik, och mindre problematiska problem 

Ytterligare fördelar vilka förekom var att agil metod ansågs vara mer effektiv 

samt genererade bättre träffsäkerhet. En respondent sade: ”[Vi] levererar det kund 

faktiskt vill ha”, medan en annan poängterade att agilt innebär att ”man kan 

anpassa målet hela tiden”. Tidigare upptäckt av fel nämndes även det som en 

fördel. 

”Det [agilt] tog fram problem och möjligheter på ett annat sätt, och båda två är ju 

positiva, framför allt problemen, för att när du tar fram ett problem tidigt så kan 

du ju åtgärda det, utan att det känns som ett problem.” 

Slutlig fördel var mindre tillika begränsad storlek på projektteam. I team om få 

blev det ”mer informellt och dynamiskt”. 

Tema 9: En anpassningsbar metodik - för alla 

Åtta av studiens nio respondenter arbetade, eller var på god väg att börja arbeta, 

agilt. Av de åtta kombinerade hälften av dem agil metod med annan 

projektledningsmetod. En kombinerade agila metoder, medan tre kombinerade 

agil metod med klassisk projektledning. Fem av respondenterna arbetade uttalat 

agilt, varav en endast arbetade uttalat agilt i vissa av verksamhetens projekt. De 

agila metoder som respondenterna uppgav att de använde sig av var Scrum, 

Kanban, Pulsmetoden, och agil utvecklingsmetod.  

”[Agilt är] en metodik som kan anpassas till alla typer av företag.” 

Agila principer - med modifikation 

I vilken utsträckning agila metoder kunde användas angavs bero på typ av projekt. 

Det ansågs både bra och även nödvändigt att anpassa metodiken utifrån 

verkligheten. En respondent sade: ”Verkligheten kan ibland vara lite svår att 

anpassa till Scrum och då får ju Scrum anpassa sig till verkligheten”. En annan 

respondent, av liknande uppfattning, sade: ”Det tror jag är ganska bra - att man 

anpassar metodiken utifrån verkligheten. Det är ju en förutsättning”. Flera 

respondenter nämnde även att det vanligtvis blir en kombination av metoder. Om 

det yttrade sig tre av respondenterna. En av dem sade: ”Jag tror ingen jobbar 
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renodlat agilt”, medan en annan sade ”jag upplever att man börjar jobba mer och 

mer agil-ish”. En tredje respondent uttryckte: ”[Om] man läser såna här, det 

agila manifestet och det så tror jag det- nästan allt tilltalar en sån här 

organisation som våran. Men sen kanske vi inte tillämpar allt lika mycket.” 

Iterationer i variation  

Anpassning av metod inkluderade anpassning av agila principer, arbetssätt och 

dylikt. Tre respondenter nämnde att teamet ibland stördes eller avbröts under 

pågående sprint, även om det enligt agila grundprinciper inte får ske. Avbrott 

gjordes exempelvis om kund omprioriterade krav, eller om krav förändrades. ”Vi 

försöker att undvika att göra ändringarna under pågående sprint, men måste vi så 

måste vi.” En respondent uppgav att de kunde göra ändringar i pågående sprint, 

medan en annan uppgav att de istället påbörjade en ny sprint. 

Sex respondenter uppgav sig arbeta i sprintar. Längden för en sprint varierade 

mellan respondenterna. Som minst var en sprint en vecka, och som mest fyra 

veckor. Två respondenter uppgav att sprintars längd kunde variera med någon 

vecka, medan en förklarade att de inte hade någon begränsning. ”Det är mer till 

naturen vad som är lämpligt för just det projektet. Det kan vara både kortare och 

längre [än fyra veckor]”. 

Variation i benämning av projektledaren 

Benämning av projektledarrollen varierade mellan respondenterna. Det fanns de 

vilka valde att fortsätta med benämningen projektledare, medan andra istället 

använde sig av benämningar som Scrum Master och agil projektledare. En 

respondent uppgav att de använde sig av både Scrum Master och projektledare i 

traditionell mening, vilket förklarades med att de kombinerade traditionell och 

agil projektledning. 

Därtill beskrev två av respondenterna vad en agil projektledare, eller Scrum 

Master, har till arbetsuppgift och ansvarar över. En av dem sade ”[Scrum Master] 

städar allt runt omkring projektet, ser till så det finns resurser, licenser, [har] 

kundkontakter”. Ytterligare ansvarsområde för en agil projektledare var att 

undanröja hinder för projektet, vilket berördes av dem båda. 
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4.3 Förväntningarna före respektive efter införandet av agil metod 

Studiens tredje forskningsfråga var som följer: Infriades de förväntningar vilka 

förelåg implementering av agil metod? 

Ur det tredje analysgenomförandet framkom dels ett antal förväntningar vilka 

förelåg implementering av agil metod, däribland ökad transparens och effektivitet. 

Därtill framkom även vilka av respondenterna kända förväntningar som 

bekräftades efter utförd implementering. 

Tema 1: Förväntningar om ökad effektivitet och transparens 

De förväntningar vilka framgick förelåg implementering av agil metod var att 

metoden skulle vara mer effektiv, att ”jobba mer effektivt i projektteamet”, och att 

det agila arbetssättet skulle ”involvera alla mer aktivt” efter implementeringen 

var gjord. Tre respondenter hade förväntningar gällande ökad visualisering och 

transparens. ”[Projekttavlan] ger en väldigt tydlig bild över läget”. En 

respondent hade förväntningar om att kunna ”följa upp [projekt] på ett annat 

sätt”. Förutom ökad transparens fanns även förväntning om mer och bättre 

struktur samt ordning.  

Tema 2: Förväntningar infriades - utan undantag 

Implementering av agil metod genererade ”huvudsakligen positiva effekter”, och 

de förväntningar vilka förelåg implementeringen uppgavs var bekräftade. 

Förväntningarna om ökad visualisering och transparens som förekom bekräftades 

efter genomförd implementeringen. Likaså bekräftades nämnda förväntningar om 

ökad delaktighet, samt reducering av makt för projektledaren. En respondent sade: 

”Jag hade inga tydliga mål med att byta till agilt eftersom konceptet var så nytt, 

men hade jag satt upp tydliga mål så hade jag definitivt inte blivit besviken”. 

Om användandet av agil metod efter avslutad implementering sades ”bättre koll 

på läget”, och ”alla tar mer ansvar”. 

”Projekt står inte och faller om projektledaren är borta en dag eller två” 

”Det har definitivt förändrat projektledarrollen” 

Förändringar vilka nämndes om projektledarrollen var bland annat ett maktskifte; 

att en del av den makt projektledare traditionellt sett har istället förflyttades till 

teamet. ”Det [agilt] decentraliserar lite”. Projektledare i traditionell bemärkelse 
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sade tre respondenter att de önskade komma bort ifrån. ”Ofta så var det ju att det 

var en projektledare som delade ut arbetsuppgifter och liksom, fungerade mer 

eller mindre som ställföreträdande avdelningschef […] [Projektledaren] 

förväntades ha all kunskap.” Om projektledarens reducerade makt sade en 

respondent: ”Om projektledaren är borta en dag eller två så faller inte all 

planering, utan det liksom löper på- på ett annat sätt.” En annan sade: ”Det 

[agilt] har definitivt ändrat projektledarrollen tycker jag.”   

4.4 Sammanfattning av resultat 

Här återges studiens forskningsfrågor med tillhörande teman, vilka besvarar 

respektive forskningsfråga. Därtill summeras resultatet för var och en av 

forskningsfrågorna.  

1) Vilka motiv finns för övergång till och implementering av agil metod? 

Studiens första forskningsfråga besvarades av teman som följer: 

1) Ökad effektivitet, transparens, struktur och precision, och 

2) Ett avståndstagande till traditionell projektledning. 

Motiv att arbeta agilt kom ur ett behov av ökad effektivisering av arbetsprocesser, 

behov av ökad delaktighet, att kunna leverera resultat kontinuerligt, och även för 

att traditionella metoder inte ansågs lämpliga.  

2) Vilka utmaningar respektive fördelar finns vid implementering samt 

användning av agil metod? 

Studiens andra forskningsfråga besvarades av teman som följer: 

1) Individrelaterade utmaningar internt och externt - de största och mest frekventa, 

2) Utmaningar vid införandet - det tar tid att nå önskad nivå, 

3) Agil-ish - agil metodik i praktiken,  

4) En metod öppen för förändring - ett dilemma, 

5) ”Kommunikation istället för dokumentation”, 

6) Flexibilitet i iterationer och delleveranser, 

7) Visualisering av arbete - en stor förutsättning, 
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8) Ökad delaktighet - för projektteam, och för kund, samt 

9) En anpassningsbar metodik - för alla. 

Kunskap om agil metod ansågs vara mycket viktigt, likaså erfarenhet. Flera av 

studiens respondenter uppgav att de utbildade eller hade utbildat såväl ledning och 

anställda som kunder.  

De utmaningar som benämndes vara störst var alla individrelaterade, både inför, 

under, samt efter genomförd implementering. Trots förekommande utmaningar 

och svårigheter fanns en övervägande positiv inställning till att arbeta agilt, 

oavsett utsträckning. 

Agil metod uppgavs ha flertalet fördelar vilka inte fanns inom traditionell 

projektledning. Delleveranser var en stor fördel, likaså att kunna bryta ned projekt 

till mindre beståndsdelar och således arbeta iterativt. Därtill berördes av flera 

respondenter kommunikation och uppföljning av arbetsprocesser vara fördelar. 

3) Infrias de förväntningar vilka förelåg implementering av agil metod? 

Studiens tredje och sista forskningsfråga besvarades av teman som följer: 

1) Förväntningar om ökad effektivitet och transparens, och 

2) Förväntningar infriades - utan undantag. 

Förväntningar vilka förelåg implementeringen av agil metod infriades efter utförd 

implementering. 

	  



	

	 39	

5 Slutsatser och diskussion 
I det här avsnittet presenteras slutsatser av studiens resultat samt diskussion 

gällande studien och studiens slutsatser. Likt föregående avsnitt har även det här 

avsnittet struktur utifrån studiens forskningsfrågor. Inledningsvis ställs studiens 

resultat i relation till tidigare forskning, följt av slutsatser för respektive 

forskningsfråga. Därefter följer diskussion gällande studien, studiens resultat, 

samt dragna slutsatser. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning inom 

området. 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien var att öka förståelsen för vad som motiverar företag och 

verksamheter att införa och arbeta med agila metoder i projekt och verksamhet, 

vad som kan förväntas bli utmaningar respektive fördelar vid implementering 

samt användning av agil metod, samt om förväntad nytta av agila metoder 

infriades efter genomförd implementering. 

Forskningsfrågor för studien var som följer: 

1) Vilka motiv finns för övergång till och implementering av agil metod? 

2) Vilka utmaningar respektive fördelar finns vid implementering samt 

användning av agil metod? 

3) Infriades de förväntningar vilka förelåg implementering av agil metod? 

5.1 Motiv till införande av agil metod förekom i variation 

Studien fann varierande motiv till implementering av agila metoder, likt vad Tripp 

och Armstrong (2018) nämner i sin forskning. Motiv enligt tidigare forskning var 

förbättrad kvalitet på slutresultat (Hajjdiab & Taleb, 2011; Tripp & Armstrong, 

2014), förbättrad effektivisering (Serrador & Pinto, 2015; Tripp & Armstrong, 

2014), ökad moral hos utvecklare och ökad tillfredsställelse hos intressenter 

(Hajjdiab & Taleb, 2011), korta leveranser, möjlighet till snabb feedback och 

respons från kund (Rao et al., 2011), samt starkt fokus på teamet och 

gruppdynamik (West, 2011). Ur föreliggande studie framkom att motiv var behov 

av ökad effektivisering av arbetsprocesser, ökad delaktighet, decentralisering av 

projektledarens makt, att traditionella metoder var problematiska, samt att kunna 
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leverera resultat kontinuerligt, att det ansågs modernt, samt att det fanns både 

önskan om och behov av att hänga med i det nya och moderna. 

Motiv som framkommit ur tidigare forskning är likställda de motiv vilka framkom 

ur föreliggande studie, undantaget två motiv. Snabb feedback och respons från 

kund samt förbättrad kvalitet på slutresultat framställdes inte som motiv av 

studiens respondenter. Däremot benämndes löpande feedback och kunds 

delaktighet som fördelar. 

Implementeringsbeslutet 

Det förekom beslut vilka hade fattats av ledning och företag, och beslut vilka hade 

fattats av projektteam eller konsulter. Det var inte ovanligt att beslut fattades 

informellt. Enligt Vijayasarathy och Turk (2008) är den mest influerande faktorn 

gällande beslut om implementering av agilt ett personligt intresse, vilket även var 

fallet för två av studiens respondenter. 

Inspiration till implementering av agil metod kom från andra inom branschen, från 

andra företag vilka arbetade agilt, tidigare arbetsplats, samt från studenter vilka 

kom med den agila idén. Även kända fördelar med agil metod bidrog till 

beslutsfattandet, vilka uppgavs saknades i traditionell projektledning. 

Agilt antas vanligen av företag vilka inte lyckats genom användning av 

traditionell projektledning (Cardozo et al., 2010) och kräver ofta en förändring av 

hela organisationskulturen (Misra et al., 2010). Det framgick att respondenter inte 

var positivt inställda till traditionell projektledning. Det framgick även att resten 

av verksamheten påverkades av implementering av agilt.  

5.2 Den största fördelen är ekvivalent den största utmaningen 

Agila metoder påverkar och förändrar arbetsprocesser och organisatoriska roller 

(se bl.a. Gandomani & Nafchi, 2016; Jovanovic et al., 2017; Nurdiani et al., 2016; 

Williams, 2012). Projektledarrollen förändrades, större delaktighet och ansvar 

tilldelades teamet, och även övrig verksamhet påverkades. Implementering 

gjordes för att bättre kunna svara på ökad förändringstakt samt för ökad 

projekteffektivitet, likt det som berörs av Sharifi och Zhang (2001). 
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Utmaningar vid implementering  

Ur föreliggande studie framkom ett flertal utmaningar vilka kunde uppstå under 

implementeringen, däribland organisatoriskt motstånd i form av att förändra 

beteenden, arbetssätt, vanor, etc. vilka har funnits länge. Motstånd kunde komma 

från såväl ledning, chefer, anställda, som kunder. Kunskap om agil metodik var 

viktigt, likaså erfarenhet. Det framkom att det kunde bli problematiskt om 

ledningen var kvar i det traditionella tänket. Ytterligare utmaning var att införa 

och använda agil metod parallellt med andra metoder. Nämnda utmaningar är 

likställt de vilka framkommit ur tidigare forskning (se Azizyan et al., 2011; Dikert 

et al., 2016; Dzamashvili-Fogelström et al., 2010; Rao et al., 2011). 

Agila fördelar 

Fördelar med agil metodik var delleveranser, att arbeta i sprintar (se bl.a. Coram 

& Bohner, 2005; Schwaber & Sutherland, 2016), kontinuerlig kommunikation (se 

Laanti et al., 2011), samt visualisering av arbete och arbetsprocesser (se bl.a. 

Lagerberg et al., 2013). 

Agila metoder i praktiken  

Justering samt kombinering av metoder var mer regel än undantag (se Cardozo et 

al., 2010; Vinekar et al., 2006; West, 2011). I vilken utsträckning de kunde arbeta 

agilt uppgavs styras av typ av projekt samt kund. Agila metoder går inte, enligt 

föreliggande studiens resultat, att implementera till fullo i samtliga verksamheter 

och projekt (se Dzamashvili-Fogelström et al., 2010; Stålhane et al., 2012). Det är 

däremot möjligt att implementera samt använda sig av delar av agil metod och 

agila principer (se Gustavsson, 2016; West, 2011). 

5.3 Föreliggande förväntningar, vilka infriades  

Det som inte upplevdes fungera inom traditionell projektledning, vilket 

förbättrades i och med införandet av agil metodik, var långa planeringsfaser, 

svårigheter att möta kravbild, och att få kunder att arbeta agilt. 

Förväntningar vilka förelåg implementering bekräftades efter införandet, likt vad 

Laanti et al. (2011) fann i sin forskning. Förväntningar var ökad effektivitet, ökad 

delaktighet, decentralisering av projektledarens makt, mer visualisering, agil 

struktur och ordning gällande projekt, samt ändrat utförande av 
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projektuppföljning. Förväntningar samt bekräftade förväntningar för studien var 

snarlika de vilka Laanti et al. (2011) fann i sin studie. De förväntningar som fanns 

inför implementering av agila metoder infriades. 

5.4 Slutsatser 

Allt fler inspireras av det agila manifestet och agila metoder (se West, 2011). 

Intresset hos verksamheter att införa och använda sig av agila metoder ökar (se 

Conboy, 2009; Laanti et al., 2010). I och med ett ökat intresse, vilket spridit sig 

utanför ramen för system- och mjukvaruutvecklingsbranschen (se bl.a. Cervone, 

2011; Eylean, 2014; Ionel, 2008; Rigby et al., 2016), varierar både motiven till att 

arbeta agilt (se bl.a. Tripp & Armstrong, 2018), i hur stor utsträckning metodiken 

går att implementera, samt huruvida vald metod kombineras med andra metoder 

(se bl.a. Cardozo et al., 2010; Vinekar et al., 2006). Vid implementering samt 

användning av agila metoder väljs de delar och principer ut som lämpar sig bäst 

för den egna verksamheten (se Coram & Bohner, 2005; Rodríguez et al., 2013; 

Sharifi & Zhang, 2001; Tripp & Armstrong, 2018). 

Olika förutsättningar för införande av agila metoder 

Beslut om implementering av agil metod är inte alltid ett formellt beslut, och det 

är inte alltid ett godkännande från ledningen behövs. Oavsett hur beslutet fattas, 

eller av vem, är det viktigt att vara väl förberedd inför implementeringsprocessen 

och inför ett nytt arbetssätt (se Boehm & Turner, 2005). Det är avgörande att 

informera samt utbilda berörda parter för att undvika hinder, exempelvis 

organisatorisk motstånd (se Dikert et al., 2016; Rodríguez et al., 2013).  

Otillräcklig eller olämplig implementering kan leda till ineffektivitet (se 

Dzamashvili-Fogelström et al., 2010). 

För de vilka det inte är möjligt att implementera agil metod till fullo, gällande 

verksamhet eller enstaka projekt, anpassas metoden och/eller kombineras med 

andra metoder. Det är mer regel än undantag. (se Cardozo et al., 2010; Vinekar et 

al., 2006; West, 2011) 

Den eller de agila metoder som väljs baseras på vilken metodik tros fungera bäst 

för den egna verksamheten, med utgångspunkt i agila metoders delar och 

principer (se bl.a. Coram & Bohner, 2005; Rodríguez et al., 2013; Tripp & 

Armstrong, 2018). 
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De största utmaningarna är individrelaterade  

De största utmaningarna vid införande samt användning av agila metoder är 

individrelaterade (se Gandomani & Nafchi, 2016). Det handlar bland annat om 

bristande kunskap och förståelse gällande agil metod. Ytterligare individrelaterade 

utmaningar är förändring av organisationskulturen (se Misra et al., 2010), 

arbetsprocesser, och organisatoriska roller (se bl.a. Gandomani & Nafchi, 2016; 

Lindsjørn et al., 2016). 

Det är avgörande för verksamheter som önskar implementera samt arbeta med 

agil metod att informera och utbilda samtliga berörda parter gällande metoden, 

förändringar som kommer ske samt hur implementeringen kommer påverka 

övriga verksamhetens delar. Om inte kan implementeringen och det nya 

arbetssättet leda till ineffektivitet (se Dzamashvili-Fogelström et al., 2010).  

Implementering av agil metodik i en verksamhet där metodiken inte kan 

implementeras till fullo innebär utmaningar. En utmaning är känslan av att vara 

begränsad och fortsatt styrd (se West, 2011), likt vid föregående metod och 

arbetssätt.  

Agila förväntningar blir agila fördelar  

Förväntningar om agila fördelar inför införandet bekräftas efter implementeringen 

är gjord. Vad det agila manifestet och agil projektledning förespråkar samt det 

som omnämns vara fördelar i befintlig forskning (se bl.a. Coram & Bohner, 2005; 

Lagerberg et al., 2013; West, 2011) är trovärdigt. Agil metodik innebär ökad 

delaktighet, ökad visualisering av arbetsprocesser och ökad effektivitet (se bl.a. 

Begel & Nagappan, 2007; Laanti et al., 2011; Schwaber & Sutherland, 2016). 

Agila metoder går inte att implementera till fullo i samtliga verksamheter. 

Däremot är det möjligt att använda sig av grundsynsättet och grundprinciperna, 

oavsett verksamhet eller företag. (se bl.a. Beck et al., 2001; Gustavsson, 2016) 

Agil projektledningsmetodik håller vad den lovar (se Laanti et al., 2011) och är en 

projektledningsmetodik för alla. 

5.5 Diskussion  

Även om de motiv vilka framkom ur föreliggande studie var snarlika eller 

likställda de ur tidigare forskning, varierade nämnda motiv mellan studiens 
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respondenter. Även om det förekom motiv vilka var snarlika, var respondenterna 

långt ifrån samstämmiga. Det kan därmed tänkas finnas ytterligare motiv till att 

arbeta agilt än vilka framkom. 

Beslutsprocessen framstod som aningen diffus. Det eftersom beslut om införande 

av agil metod inte sällan fattades utan ledningens medverkan. Att det i flera fall 

inte var ett ledningsbeslut kan ses vara en fördel. Om ett projektteam upplever 

befintlig metod som begränsande eller trög kan ett beslut fattas om byte av metod 

och en förändring påbörjas relativt snart. Däremot kan det bli en utmaning om en 

verksamhets olika delar arbetar åtskilt och på olika sätt. Det kan bli svårt att 

implementera agilt fullt ut även i ett enskilt projekt, eftersom agil metod 

förespråkar stöd från övrig verksamhet för ”bästa effekt”. Både föreliggande 

studie och tidigare forskning har påvisat att en ledning som tänker enligt ett 

traditionellt arbetssätt blir svår att samarbeta med om enstaka projekt eller team 

använder sig av agil metod. Samtidigt är det förståeligt att beslut om att införa 

agilt fattas utan lednings deltagande, om möjligheten finns. Chansen att få 

ledningen och övrig verksamhet att förstå agila metoders fördelar kan möjligen 

vara större om det praktiskt kan visas upp, istället för en teoretisk och abstrakt 

redogörelse av metoden och dess fördelar. 

Agila metoder förespråkar flexibilitet och anpassningsbarhet. Det är därmed inte 

förvånande att metoderna i sin tur justeras, eller kombineras med andra, för att 

anpassas till en specifik verksamhet och till verkligheten. 

Teoretisk och praktisk betydelse  

Trots att forskning på området fanns ansågs det behövas ytterligare bidrag i form 

av vidare studier. Föreliggande studie bidrog till bekräftelse av redan befintlig 

forskning. Däribland motiv till val av agila metoder, att motiven är många, 

utmaningar och risker, och hur implementeringen samt efterföljande arbete 

bedrivs för att nå agil framgång.  

Studiens resultat och slutsatser kan ha praktisk betydelse för dem vilka önskar 

implementera agilt i projekt och verksamhet. Flertalet utmaningar vilka kan 

uppstå både inför, under samt efter implementeringen framkom. Likaså fördelar 

vilka väntar de som lyckas med implementering av agil metod, oavsett 

utsträckning. Framtida implementerare av agil projektledningsmetodik kommer 
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bättre kunna förbereda sig samt förstå vad som är viktigt att fokusera på för att 

lyckas. 

Kunskap och utbildning är en viktig och avgörande del för att implementering 

samt efterföljande agilt arbete ska fungera. Det eftersom de största utmaningarna 

enligt föreliggande studie var individrelaterade, däribland organisatoriskt 

motstånd och att lära nya sätt att arbeta. Likaså är kunskap viktig om att agilt kan 

vara svårt att implementera till fullo, om verksamheten är annan än den för 

system- och mjukvaruutveckling. 

Invändningar 

Det kan tänkas finnas ytterligare motiv än de som framkom samt de som redan 

befintlig forskning funnit. Det är möjligt att motiven hade varit andra om 

ytterligare branscher hade varit representerade.  

Bland studiens respondenter var det vanligt förekommande att agil metodik 

kombinerades med antingen andra agila eller traditionella metoder. Bland studiens 

respondenter fanns de vilka arbetade övervägande agilt, med inslag av traditionell 

projektledning. Det fanns även de vilka arbetade övervägande traditionellt, med 

inslag av agil projektledning. Frågan är hur stort agilt inslag som måste finnas för 

att det ska räknas som agilt. Vilka principer, regler eller delar måste finnas med 

för att en verksamhet eller ett projekt ska klassas som agilt. Gränsdragningen och 

definitionsproblematiken är fortsatt komplicerad. 

Begränsningar 

Antal deltagande respondenter var nio, vilket är få till antal. Studien kan därmed 

inte tala för en större population eller för alla agila användare, varken gällande 

motiv, implementering och användning eller bekräftade förväntningar. Studiens 

respondenter hade kunskap om agil metod och arbetade agilt, om än i olika 

utsträckning. Samtidigt kan det ha funnits de vilka hade än mer agil vana samt 

kunskap än de som deltog. Ett annorlunda urval hade kunnat resultera i annan 

samt mer utförlig kunskap gällande valt forskningsområde.  

5.6 Framtida forskning 

Framtida forskning på området skulle dels kunna fokusera på gränsdragningen 

gällande vilka agila principer och delar som behöver ingå innan projekt eller 
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verksamhet kan sägas vara agila. Vidare skulle framtida forskning kunna fokusera 

på en jämförelse av ledningens, projektledarens samt projektdeltagarnas 

perspektiv. Det för att se huruvida de har olika motiv till samt syn på 

implementering och användning av agila metoder, samt hur förändringen har 

påverkat respektive grupp.  

5.7 Avslutning 

Agil projektledning är inget nytt koncept. Grunden lades flera årtionden bakåt i 

tiden. Däremot dröjde det fram till mitten av 1990-talet innan agila metoder fick 

sitt första riktiga genomslag (Cervone, 2011). Ökade krav och ökad 

förändringstakt har drivit långt fler verksamheter, än de inom it- och 

systemutvecklingsbranschen, att frångå traditionell projektledning till att arbeta 

med agila metoder, vilka är mer flexibla (se Cervone, 2011; Gustavsson, 2016; 

Jansson & Ljung, 2004). 

Allt fler verksamheter ser fördelarna med att arbeta agilt. De ser fördelar med att 

arbeta iterativt och inkrementellt, med ökad delaktighet, och ökad transparens. 

Trots stora utmaningar för de vilka tar sig an agila metoder, inkluderat 

implementering av vald metod, väntar även stora fördelar. Motiven till att arbeta 

agilt kommer troligtvis inte bli färre. Oavsett vilka motiv som är drivande till 

införandet av agil metodik i projekt och verksamhet bör stort fokus läggas vid 

kunskap. Kunskap om agila metoder, om utmaningar, och om hur en lyckad 

implementering genomförs, för att nå agil framgång. 
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Bilagor 
   ___________________ 

 

Bilaga 1: Informationsbrev 

Du har rätt att när som helst under intervjuns gång avbryta intervjun och ditt 

deltagande. Skulle du säga något under intervjun som du önskar att jag inte tar 

med noterar jag det, och det kommer inte att tas med i varken transkribering eller 

efterföljande analys. 

Intervjun kommer att spelas in. Inspelning görs som stöd för mig, för att jag ska 

kunna vara fullt delaktig i samtalet och inte behöva förlita mig enbart till penna 

och papper för det som sägs under intervjun. Det inspelade materialet kommer 

efter intervjun att transkriberas och därefter analyseras.  

Samtligt insamlat material (inspelning och transkribering) kommer enbart jag och 

handledare för uppsatsen ha tillgång till. Ditt namn och företagsnamn kommer 

enbart jag ha tillgång till. Jag kommer således inte berätta för någon utomstående 

om vår intervju eller låta någon annan ta del av det insamlade material, namn eller 

företag, inklusive studiekollegor. 

Vid användande av eventuella citat i min uppsats kommer jag använda mig av 

påhittat namn samt se över språket så att det inte ska kunna härledas tillbaka till 

dig. 

Skulle det vara okej för dig, eller önskar du, att ditt företag nämns kan vi göra en 

avstämning gällande det vid intervjutillfället. Detsamma gäller eventuell 

benämning av bransch – skulle det kännas okej för dig och ditt företag att jag 

nämner branschen ni verkar i, men inte företaget, gör vi en avstämning även 

gällande det vid intervjutillfället. 

När min uppsats är godkänd och publicerad kommer det inspelade samt 

transkriberade materialet raderas. 

Önskas mer information om till studien, eller om du har någon annan fundering, 

är du alltid välkommen att kontakta mig. 

   ___________________ 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 Inledande frågor 

1) Vad är din befattning/position? 

2) Arbetar ni agilt? 

Om nej: Finns en plan för när införandet ska ske? Finns en plan för hur det 

praktiskt ska gå till? Vilka delar är ni (mest) intresserade av att använda? Vad 

hoppas ni på? Vad förväntar ni er få ut av byte av metod? Hur har ni fått vetskap 

om agila metoder? Vad har ni hört (från andra)? 

Huvudfrågor: val och motiv 

1) Hur kommer det sig att ni har valt att arbeta agilt? Eller, vad fick er att välja 

agil metod? 

2) Hur länge har ni arbetat agilt? Eller, när bestämde ni er för att införa agilt? 

3) Hur upplever ni att ändringen av projektledningsmetod har påverkat er? 

(Företaget, anställda, arbetsprocesser, etc.) 

4) Har ni uppnått det ni förväntade er med att arbeta agilt? Eller, upplever ni att 

era förväntningar på agil metod (innan införandet) har blivit bekräftade? 

Huvudfrågor: uppföljning 

1) Vad var det med det agila arbetssättet som lockade er (mest)? Eller, vilken är 

den största fördelen med att arbeta agilt? 

2) Har ni gjort någon uppföljning på hur implementering/användning av agil 

metod har fungerat? (T.ex. frågat anställda, enkät, etc.) 

Om ja: Hur ställer de sig till att arbeta agilt? 

Om nej: Hur upplever du att det fungerar att arbeta agilt? Jämfört med tidigare 

projektledningsmetod? Vilka är de största skillnaderna/fördelarna? 

3) Varifrån kom beslutet att införa agilt? 

Var du delaktig i beslutet? Var du delaktig vid införandet? 

4) Hur arbetade ni tidigare i projekt? 



	

	 56	

5) Ser du några utmaningar med att arbeta agilt? Vilka? 

6) Fanns det något i övergången till agilt som blev en extra stor utmaning? 

Övriga frågor 

1) Hur tänker du/ni kring visualisering av arbete? 

2) Hur länge har ni på företaget arbetat i projektform? 

3) Hur många projekt har ni igång samtidigt? Eller, pågår ständigt något projekt? 

4) Använder ni er av någon kommunikationsplan? 

5) Använder ni er av riskanalys? 

Om ja: Har scrum master/projektledare en strategi för hur hinder, problem, etc. 

ska hanteras? Baseras den på gjord riskanalys? 

Fördjupningsfrågor (om tid finns) 

1) Har ni projekt som består av en kombination av projektledningsmetoder? 

2) Coachas teammedlemmar individuellt? Erbjuds kompetensutveckling och 

kompetensutbildning? 

3) Hur är det att arbeta agilt i relation till kund? Underleverantörer? Är de 

involverade i processen? Är produktägare aktivt deltagande? 

Avslutning 

Är det något jag inte har frågat om som du önskar tillägga/som kan vara bra för 

mig att veta? 

  ___________________ 
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Bilaga 3: Checklista för Scrum 

Del 1: Basen 

1) Levererar ni delresultat var fjärde vecka eller oftare (efter avslutad etapp)? 

2) Upplever ni att arbetsprocessen förbättras kontinuerligt under projektets gång? 

Del 2: Kärnan för scrum 

1) Används sprintbacklogg? Synlig? Tillgänglig? Uppdateras dagligen? 

2) Hålls dagliga stå-upp-möten? Längd på mötet? 

3) Sker stå-upp-möten på samma tid och plats varje gång? 

4) Sker demonstration/genomgång efter varje sprint? 

5) Sker retrospective efter varje sprint? 

6) Sitter teammedlemmar tillsammans? 

7) Hur många personer ingår i ett agilt team hos [företag]? 

8) Tydligt definierad produktägare (PÄ)? Är PÄ delaktig i processen för projekt? 

Del 3: Rekommenderas men inte alltid nödvändigt 

1) Använder ni er av scrum master? Eller, kallas projektledaren för scrum master? 

2) Sitter scrum master tillsammans med teamet? 

3) Fokuserar scrum master i första hand på att undanröja hinder? 

4) Är teamets medlemmar fria? (Inte låsta i specifika roller) 

5) Deltar alla i teamet i uppskattning/bedömning (av tid)? 

6) Använder teamet burndown chart? Finns det synligt? Uppdateras det dagligen? 

7) Har projektteamet den kompetens som behövs för att färdigställa hela 

projektet? Arbetar projektteamet med projektet från början till slut? 

 

   ___________________ 
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Bilaga 4: De 12 agila principerna 

1) Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig 

leverans av värdefull programvara/projektresultat. 

2) Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder 

utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel. 

3) Leverera fungerande programvara/användbart projektresultat ofta, med ett par 

veckors till ett par månaders mellanrum, ju oftare desto bättre. 

4) Verksamhetskunniga och utvecklare/projektteam måste arbeta tillsammans 

dagligen under hela projektet. 

5) Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de 

behöver, och lita på att de får jobbet gjort. 

6) Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att 

förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet. 

7) Fungerande programvara/användbart projektresultat är främsta måttet på 

framsteg. 

8) Agila metoder verkar för hållbarhet. Sponsorer, utvecklare och användare ska 

kunna hålla jämn utvecklingstakt/arbetsbelastning under obegränsad tid. 

9) Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan. 

10) Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är 

grundläggande. 

11) Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team. 

12) Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt 

och justerar sitt beteende därefter. 

 

   ___________________ 
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